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Ata da 87ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 31 de maio de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Marta Suplicy, dos Srs. Wilson Santiago,
Inácio Arruda, Anibal Diniz e da Srª Gleisi Hoffmann
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e encerrase às 21 horas e 37 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Há número regimental.
Declaro aberta a sessão.
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Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão
incluídos em Ordem do Dia oportunamente.
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São lidos os seguintes:

3

Junho de 2011

4

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19823
2011

Quarta-feira 1º

MAIO 2011
19824

Quarta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

5

Junho de 2011

6

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19825
2011

Quarta-feira 1º

MAIO 2011
19826

Quarta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

7

Junho de 2011

8

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19827
2011

Quarta-feira 1º

MAIO 2011
19828

Quarta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

9

Junho de 2011

10

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19829
2011

Quarta-feira 1º

MAIO 2011
19830

Quarta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

11

Junho de 2011

12

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19831
2011

Quarta-feira 1º

MAIO 2011
19832

Quarta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

13

Junho de 2011

14

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19833
2011

Quarta-feira 1º

MAIO 2011
19834

Quarta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

15

Junho de 2011

16

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19835
2011

Quarta-feira 1º

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)

MAIO 2011
19836

Quarta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

17

Junho de 2011

18

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19837
2011

Quarta-feira 1º

MAIO 2011
19838

Quarta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

19

Junho de 2011

20

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19839
2011

Quarta-feira 1º

MAIO 2011
19840

Quarta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

21

Junho de 2011

22

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19841
2011

Quarta-feira 1º

MAIO 2011
19842

Quarta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

23

Junho de 2011

24

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO19843
2011

Quarta-feira 1º

MAIO 2011
19844

Quarta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão encaminhados à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à
publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 100, de
2009, do Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que comunica a apreciação,
em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado
nº 516, de 2007.
É o seguinte o Ofício:
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2. Por oportuno, aproveito para renovar meus
protestos de estima e consideração.
Respeitosamente, – Senador Eduardo Azeredo, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com referência ao Ofício nº 100, de 2009, ﬁca
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de
recurso, por um décimo da composição da Casa, para
que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos termos

OF. Nº 100/2009 – CRE
Brasília, 1º de outubro de 2009

do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência recebeu da Senhora Taís Schilling

Assunto: Encaminhamento do Projeto de Lei do Senado nº 516, de 2007.

Ferraz, Juíza Federal do Tribunal Regional Federal da

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

cargo de Conselheira Nacional do Ministério Público.

4ª Região, documentos referentes à sua indicação ao
Os documentos vão à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, para serem juntados ao Ofício nº
S/34, de 2011.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado
que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem. Senador Mário Couto.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Para uma
comunicação inadiável, Srª Presidente.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Pela
ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Comunicação inadiável, o Senador Paim
primeiro...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Liderança, segundo.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Pela
Liderança...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador Fernando Collor, Liderança...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Segundo, Mário Couto, Liderança da Oposição...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Inácio Arruda, terceiro.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Mário Couto, Liderança da Minoria.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Liderança, Srª Presidente. PV, Paulo Davim.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Desculpe-me, agora me confundi. Comunicação inadiável, segundo, João Pedro.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Terceiro, Liderança, PCdoB.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Inácio Arruda, Liderança, PCdoB.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Liderança, Paulo Davim.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Paulo Davim, Liderança, PV.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Liderança do PP, se V. Exª lembrar do Partido.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador Dornelles, pelo PP.
Bom, vamos rever. Para comunicação inadiável,
Paulo Paim e João Pedro; Lideranças, Fernando Collor,
Mário Couto, Senador Inácio, Senador Paulo Davim e
Senador Francisco Dornelles.
Com a palavra o Senador Geovani Borges, como
primeiro orador inscrito.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todos aqui
crescemos ouvindo dizer que a carreira de professor
é, antes de tudo, um sacerdócio.
Essa comparação – que me perdoem – pouco tem
de singela. Na verdade, é um retrato histórico do pouco
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caso com a situação dos nossos educadores e com seus
apelos inﬁndáveis, porém extremamente justos, por melhores salários e melhores condições de trabalho.
Na última sexta-feira, quando o nobre Senador
Mozarildo Cavalcante presidia a sessão e, em alternância, fez um registro sobre a paralisia dos serviços
públicos no Estado de Roraima, logo me ocorreu outro
dito popular: “Ouve dos outros, escuta de ti”.
É que também eu, naquele momento, vi desenhado o mapa do meu Amapá, aqui, em plena tribuna,
e a situação de penúria e de insatisfação de algumas
categorias proﬁssionais, entre elas a que destaco
hoje: a dos professores e servidores da educação de
um modo geral.
Na última semana, os servidores da educação
recorreram ao nosso Legislativo local para pedir apoio
dos Parlamentares quanto à intervenção junto ao Governador do Amapá, Camilo Capiberibe, que concedeu
3% – 3%! – de reajuste salarial à categoria. Há Parlamentares que não concordam com esse percentual.
Sr. Presidente, na eterna composição que veste
um santo tirando a roupa de outro, a explicação é a
de que o aumento foi concedido com base na disponibilidade ﬁnanceira do Estado, que, atualmente, não
tem condições de aumentar esse percentual, ou outros
setores, como saúde e segurança, ﬁcariam comprometidos, com o que eu não concordo. É isto que me traz
a esta tribuna nesta tarde, numa conduta de solidariedade aos proﬁssionais da educação, que, mais uma
vez, ﬁcam a ver navios, sem ter suas reivindicações
contempladas de forma plena.
Os nossos professores seguem assim seu cotidiano de proﬁssional não valorizado e selam um
destino perigoso para qualquer nação: o desestímulo
dos jovens estudantes pré-universitários em seguir a
carreira do magistério.
Entre setembro e outubro de 2009, três estudos
foram divulgados com o objetivo de traçar um panorama da situação salarial dos professores da Educação
Básica no Brasil.
O primeiro deles foi encomendado pela Unesco. No
mesmo mês, um segundo levantamento foi realizado pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação
com foco no pagamento recebido por professores em início
de carreira. E, passo seguinte, o Ministério da Educação
comparou os vencimentos do magistério público entre os
anos de 2003 e 2008, três anos atrás.
Segundo o estudo, que é separado por Estados,
no Distrito Federal é onde se paga melhor aos professores, com renda média em R$ 3.360,00. Na outra
ponta da tabela está Pernambuco, onde a média de
rendimento é de R$ 982,00, a mais baixa do País. Ou
seja, não existe paridade, mesmo onde o compromisso
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assumido é o mesmo: formar o cidadão, abrir para ele
o universo do conhecimento, das letras, dos números,
da história, da ciência, da arte, etc.
Eu sei que falar em artes é muito complicado, porque os poucos Estados que pagam mais puxam o restante para cima. A média camuﬂa demais a situação.
Existe também um entendimento no sentido de que
a composição salarial precisa ser levada em conta.
Há uma diferença entre salário e remuneração. Muitos Estados completam os pagamentos com abonos e gratiﬁcações. Porém, ao fazer isso, os Estados desvalorizam
a carreira, uma vez que, em caso de aumento salarial, a
promoção incide apenas sobre o vencimento.
Ocorre o risco de um piso salarial transformase em teto, o que torna a carreira do docente inviável.
Se o professor for, por algum problema, aposentado,
também não se incorporam essas gratiﬁcações nas
aposentadorias.
As políticas salariais de docentes no País são
muito heterogêneas e são inúmeras as variáveis que
devem ser levadas em conta para compreender a situação de remuneração desses proﬁssionais.
A questão torna-se mais complexa na esfera municipal. Muitas administrações alegam não ter condições
de pagar o novo valor. A lei responsabiliza a União por
complementar os orçamentos dos entes que provarem
ser incapazes de pagar o piso.
De qualquer forma, seja qual for o viés pesquisado, a verdade é que a grande maioria dos professores
ganha abaixo das médias.
Há, no País, 5.561 Municípios, 26 Estados e um
Distrito Federal, cada qual com seus sistemas de ensino e regulamentações próprios, e talvez seja mesmo
difícil falar em uma política única para a educação em
um país tão diverso como o Brasil. Mas a União deve
exercer um papel regulador e complementador.
A falta de atenção para esse clamor provoca um
enorme risco. Essa falta de estímulo para a carreira
precisa ser pensada de forma séria, aguerrida, decidida a resolver.
Não podemos mais ignorar que os cursos de Licenciatura são pouco valorizados nas universidades
e tratados como de menor importância.
A desvalorização da carreira doe docente na Educação Básica é reﬂetida na procura por cursos de Pedagogia e Licenciatura, como Letras e Matemática. Os
jovens não querem mais ser professores, porque vislumbram um futuro negro, uma carreira desprestigiada.
O professor se depara com situações absolutamente desanimadoras: escolas depauperadas, um
clima crescente de insegurança e de ameaças a sua
integridade física, falta de materiais adequados, falta
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de equipamentos tecnológicos. Ou seja, a coisa vai
muito além da questão salarial.
Há pouquíssimos meses, diante dos números da
violência no Brasil, vimos iniciar-se um debate em torno
de mais uma obrigação que passaria a ser dos professores: que estes se incumbissem de observar nos alunos
sinais que indicassem se os mesmos são vítimas de
abusos sexuais e outras violências no meio familiar.
Meus Deus, falta ombro para tanta cruz!!!
Eu comecei o meu pronunciamento dizendo que
nos acostumamos a ouvir que magistério é sacerdócio.
Talvez esteja passando da hora de revertermos esse
conceito e parar de ver o trabalho do professor como
vocação, mas, sim, efetivamente, como proﬁssão.
É este, pois, o desabafo que deixo, desta tribuna,
nesta semana que começa.
Muito obrigado à Presidente, nossa querida Senadora Marta Suplicy, por mais esta tolerância do
tempo regimental.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Geovani Borges.
Com a palavra o Senador Fernando Collor, pela
Liderança de seu Partido.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta
Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, a Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional realizou ontem
a sétima audiência pública sobre os “Rumos da Política
Externa Brasileira”, para analisar “A inﬂuência da China
e da Al-Qaeda na África Setentrional e Meridional”.
O primeiro expositor foi o Prof. Henrique Altemani de Oliveira, da PUC de São Paulo, para quem a
diplomacia chinesa legitima sua presença em África,
assumindo-se como um parceiro do seu desenvolvimento, sob o slogan da cooperação sul-sul e das relações mutuamente benéﬁcas. Ele ressaltou que a China
é um ator interessante para a África, por não interferir
nos sistemas políticos dos seus países.
O Prof. Altemani destacou a estratégia da cooperação técnica, ﬁnanceira e tecnológica sem a imposição
de condições, para manter fontes contínuas e seguras
de abastecimento e garantir a sustentabilidade de seu
crescimento econômico. Além disso, lembrou que os 54
países africanos representam mais de 25% dos votos
nos fóruns internacionais, fator que considera um atrativo
muito forte não só para a China como para o Brasil.
O segundo palestrante, o Prof. Antônio Jorge Ramalho da Rocha, assessor da Secretaria de Assuntos
Estratégicos da Presidência da República, destacou
que, dos dez países que mais cresceram no mundo, seis
estão em África – um continente que possui 16% das
reservas provadas de petróleo; o segundo manancial de
água doce e o maior manancial de terra arável do mun-
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do, o que tem provocado uma disputa cada vez maior
pelos recursos naturais e pelo mercado africano.
A manifestação mais importante da presença chinesa em África, na análise do Prof. Ramalho, deu-se em
2008, quando a China reuniu 48 Chefes de Estado africanos para relançar o projeto de cooperação no marco
do desenvolvimento comum, envolvendo a criação de
zonas econômicas especiais da China em vários países,
o que favoreceu o acesso à terra, aos recursos minerais
e à água de que a China necessita para seu desenvolvimento econômico. Essa atuação cria apreensão no
Brasil, também interessado no acesso aos mercados
e na aﬁrmação de sua liderança e preocupado com a
zona de paz e cooperação no Atlântico Sul.
Em seguida, falou o Prof. Severino Bezerra Cabral Filho, do Instituto Brasileiro de Estudos de China,
Ásia e Pacíﬁco. Ele destacou a simpatia que as elites
africanas têm pela China, que se “apresenta como um
país em desenvolvimento, um pouco mais musculoso,
com renda, que pode ajudar mais aqueles que estão
precisando”, além de não impor condições.
O maior problema, em sua opinião, são os antigos
poderes coloniais, que utilizaram o Fundo Monetário Internacional para bloquear um dos grandes projetos africanos – um investimento de 10 bilhões de dólares para a
reconstrução econômica do Congo. O analista recordou
o discurso do Presidente Barack Obama ao Parlamento
britânico, no último dia 25, em que mencionou os novos poderes que surgiram no mundo – Brasil, China e
Índia –, argumentando, contra aqueles que dizem ser
essa ascensão responsável pelo declínio dos Estados
Unidos e Europa, que “nossa liderança é agora porque
temos os valores, a ciência, a tecnologia, e podemos
continuar inﬂuenciando o mundo”, pensamento que ele
interpretou como uma clara divisão Norte-Sul.
Por sua vez, o historiador Antônio Barbosa, Consultor Legislativo do Senado Federal, recordou a organização política da China, baseada na longevidade,
na permanência e na forte inﬂuência do pensamento
confuciano, cujos princípios nem mesmo a Revolução
Cultural de Mao Zé Dong conseguiu abafar. Destacou a
atuação do então Ministro dos Negócios Estrangeiros,
Chu En-Lai, na Conferência que lançou o movimento dos
Não-Alinhados, em Bandung, Indonésia, em 1955.
Naquela ocasião, o líder anunciou os cinco princípios que iriam nortear a política externa da China,
de não alinhamento e não submissão aos que ele
chama de “síndicos que haviam dividido o mundo em
dois grandes condomínios”: o respeito à soberania; a
não agressão; a não ingerência; a igualdade e os benefícios mútuos – dando sinais claros de um espaço
próprio que permitiriam à China estabelecer parcerias
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e cooperação com um mundo que tentava sair da miséria e do atraso.
Para o consultor, o Brasil teve dois grandes momentos em que poderia ter empenhado uma nova visão
política: o primeiro deu-se em 1955, com os estudos do
Professor Josué de Castro sobre a fome no mundo, que
levaram à criação da FAO; o segundo, quando sediou a
grande Conferência Rio 92, que trouxe Chefes de Estado
e de governo para discutir o meio ambiente – mais um
impulso do qual o Brasil poderia ter-se valido para levar
adiante uma outra forma de se fazer política.
O Professor Jorge Lasmar, da PUC/MG, atribui à
diﬁculdade cada vez maior de continuar com a prática
de atos terroristas o novo envolvimento da Al-Qaeda
em atividades criminosas para ﬁnanciar sua atuação,
como fraudes, tráﬁco, roubo, extorsão, contrabando e
crimes na Internet, entre outros.
O Professor Lasmar lembrou que a Al-Qaeda
atua em seis países africanos com forte presença de
interesses brasileiros.
Esse é um aspecto, Srª Presidenta, ao qual devemos dar atenção.
Peço a V. Exª, Srª Presidenta Marta Suplicy, que,
por gentileza, dê como lido a íntegra do meu discurso,
o que não pude fazer totalmente devido à exiguidade
do tempo.
Agradeço a V. Exª.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Ainda tem dois minutos, Senador.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Lembrou o especialista, Dr. Lasmar, que os agentes mais
ativos da Al-Qaeda estão hoje em África, onde o escritório antiterrorismo da União Africana é mal equipado e
dispõe de poucos recursos. Contribuem também para
essa presença as fronteiras porosas, a existência de
governos corruptos e o alto grau de informalidade das
economias africanas.
O leste africano tem sido a prioridade da AlQaeda desde a década de 1990, e na região há vários grupos com conexões com a rede em virtude da
crescente radicalização da população muçulmana e a
proximidade com a península arábica.
Finalizando, como mostrou o Prof. Lasmar, e como
aqui já foi dito, a Al-Qaeda atua em seis países africanos com forte presença de interesses brasileiros.
Esse é um aspecto, Srª Presidenta, ao qual devemos dar atenção.
Era o que tinha a dizer, Srª Presidenta Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR FERNANDO COLLOR.
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O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, a Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional realizou, ontem, a 7ª audiência pública sobre os “Rumos da Política Externa Brasileira”,
para analisar “A inﬂuência da China e da Al-Qaeda na
África Setentrional e Meridional”.
O primeiro expositor foi o prof. Henrique Altemani
de Oliveira, da PUC/SP, para quem a diplomacia chinesa
legitima sua presença em África assumindo-se como
um parceiro do seu desenvolvimento, sob o slogan da
cooperação sul-sul e das relações mutuamente benéﬁcas. Ele ressaltou que a China é um ator interessante
para a África, por não interferir nos sistemas políticos
dos seus países.
O Prof. Altemani destacou a estratégia da cooperação técnica, ﬁnanceira e tecnológica sem a imposição
de condições, para manter fontes contínuas e seguras
de abastecimento e garantir a sustentabilidade de seu
crescimento econômico. Além disso, lembrou que os 54
países africanos representam mais de 25% dos votos
nos fóruns internacionais, fator que considera um atrativo
muito forte não só para a China como para o Brasil.
O segundo palestrante, o Prof. Antônio Jorge Ramalho da Rocha, assessor da Secretaria de Assuntos
Estratégicos da Presidência da República, destacou
que, dos 10 países que mais cresceram no mundo, 6
estão em África – um continente que possui 16% das
reservas provadas de petróleo; o segundo manancial de
água doce e o maior manancial de terra arável do mundo, o que tem provocado uma disputa cada vez maior
pelos recursos naturais e pelo mercado africano.
A manifestação mais importante da presença chinesa em África, na análise do Prof. Ramalho, deu-se em
2008, quando a China reuniu 48 chefes de Estado africanos para relançar o projeto de cooperação no marco
do desenvolvimento comum, envolvendo a criação de
zonas econômicas especiais da China em vários países,
o que favoreceu o acesso à terra, aos recursos minerais
e à água de que a China necessita para seu desenvolvimento econômico. Essa atuação cria apreensão no
Brasil, também interessado no acesso aos mercados
e na aﬁrmação de sua liderança, e preocupado com a
zona de paz e cooperação no Atlântico Sul.
Em seguida, falou o prof. Severino Bezerra Cabral Filho, do Instituto Brasileiro de Estudos de China,
Ásia e Pacíﬁco. Ele destacou a simpatia que as elites
africanas têm pela China, que se “apresenta como um
país em desenvolvimento, um pouco mais musculoso,
com renda, e que pode ajudar mais aqueles que estão
precisando”, além de não impor condições.
O maior problema, em sua opinião, são os antigos
poderes coloniais, que utilizaram o FMI para bloquear
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um dos grandes projetos africanos, – um investimento de 10 bilhões de dólares para a reconstrução econômica do Congo. O analista recordou o discurso do
Presidente Barak Obama ao Parlamento britânico, no
último dia 25, em que mencionou os novos poderes que
surgiram no mundo – Brasil, China e Índia – argumentando, contra aqueles que dizem ser essa ascensão
responsável pelo declínio dos Estados Unidos e da
Europa, que “nossa liderança é agora, porque temos
os valores, a ciência, a tecnologia e podemos continuar
inﬂuenciando o mundo”, pensamento que interpretou
como uma clara divisão Norte-Sul.
Por sua vez, o historiador Antônio Barbosa, Consultor Legislativo do Senado Federal, recordou a organização política da China, baseada na longevidade,
na permanência e na forte inﬂuência do pensamento
confuciano, cujos princípios nem mesmo a Revolução
Cultural de Mao Ze Dong conseguiu abafar. Destacou a
atuação do então Ministro dos Negócios Estrangeiros,
Chu-En-Lai, na Conferência que lançou o movimento
dos Não-Alinhados, em Bandung, Indonésia, em 1955.
Naquela ocasião, o líder anunciou os 5 princípios que
iriam nortear a política externa da China, de não alinhamento e não submissão “aos síndicos que haviam
dividido o mundo em dois grandes condomínios”: o
respeito à soberania; a não agressão; a não ingerência; a igualdade e os benefícios mútuos – dando sinais
claros de um espaço próprio que permitiriam à China
estabelecer parcerias e cooperação com um mundo
que tentava sair da miséria e do atraso.
Para o Consultor, o Brasil teve dois grandes momentos em que poderia ter empenhado uma nova visão
de política: o primeiro deu-se em 1955, com os estudos
do Prof. Josué de Castro sobre a fome no mundo, que
levaram à criação da FAO; o segundo, quando sediou a
grande Conferência Rio 92, que trouxe Chefes de Estado e de Governo para discutir o meio-ambiente – mais
um impulso do qual o Brasil poderia se ter valido para
levar adiante uma outra forma de se fazer política.
O Prof. Jorge Lasmar, da PUC/MG, atribui à diﬁculdade cada vez maior de continuar com a prática
de atos terroristas o novo envolvimento da Al-Qaeda
em atividades criminosas para ﬁnanciar sua atuação,
como fraudes, tráﬁco, roubo, extorsão, contrabando e
crimes na internet, entre outros. Destacou a presença
da rede em vários países da Europa, do Norte e do
Leste da África, da Península Arábica, da Ásia-Pacíﬁco
e, inclusive, no Brasil.
Lembrou o especialista que os agentes mais ativos da Al-Qaeda estão, hoje, em África, onde o Escritório anti-terrorismo da União Africana é mal equipado
e dispõe de poucos recursos. Contribuem também para
essa presença as fronteiras porosas, a existência de
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governos corruptos e o alto grau de informalidade das
economias africanas. O leste Africano tem sido a prioridade da AL-Qaeda desde a década de 1990, e na
região há vários grupos com conexões com a rede, em
virtude da crescente radicalização da população muçulmana e a proximidade com a Península arábica.
Como mostrou o Prof. Lasmar, a Al-Qaeda atua
em seis países africanos com forte presença de interesses brasileiros. Esse é um aspecto, Sr. Presidente,
ao qual devemos dar atenção.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Senadores.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Fernando Collor.
Com a palavra, como orador inscrito, o Senador
Mozarildo Cavalcanti, por dez minutos.
V. Exª será atendido na forma do Regimento,
Senador Collor.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, hoje, dia 31 de maio, é o
Dia Mundial sem Tabaco e chama a atenção dos países para a importância da Convenção-Quadro para o
Controle do Tabaco.
O dia 31 de maio é considerado uma importante
data no calendário de eventos estratégicos da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial
da Saúde, que todos os anos elege um tema de grande
relevância para as ações mundiais de controle do tabaco e o coloca em evidência, realizando atividades nos
países sob a égide do Dia Mundial sem Tabaco.
Em 2011, o Dia Mundial sem Tabaco fará alusão
à importância da Convenção-Quadro para Controle
do Tabaco da OMS como instrumento de mobilização
social em que estão contidas as diretrizes políticas
para o controle do tabaco. A escolha desse tema tem
o claro objetivo de apoiar os países na transposição
das diﬁculdades das ações para adotar tais diretrizes,
além de dar um enfoque político às ações de controle
de tabaco nesses países.
A Convenção-Quadro é o primeiro tratado internacional de saúde pública aprovado pela Assembleia
Mundial de Saúde, em fevereiro de 2005, com a participação de 192 países membros. A Convenção-Quadro
traz uma série de medidas que devem ser adotadas
pelos países que aderiram ao tratado, a ﬁm de reduzir a epidemia do tabagismo em proporções mundiais,
abordando em seus artigos temas como propaganda,
publicidade e patrocínio, advertências, , tabagismo
passivo, tratamento de fumantes e impostos, além do
comércio ilegal de produtos de tabaco.
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A aplicação das diretrizes ajuda a reduzir o número de fumantes e, por consequência, a diminuir a
morbidade e a mortalidade causadas pelos agravos
relacionados com o tabagismo, além de baixar signiﬁcativamente os custos de tratamento e internações
hospitalares de pacientes tabagistas.
No Brasil, a data será marcada por manifestações
de apoio nos Estados e Municípios, além da ocorrência
de eventos de grande relevância técnica e política, a
exemplo do Fórum de Entidades Médicas sobre Tabagismo que ocorrerá no Senado Federal hoje. O evento
é de iniciativa da Sociedade Brasileira de Pneumologia
e Tisiologia, da Sociedade de Pediatria, da Sociedade
Brasileira de Cardiologia e da Sociedade Brasileira de
Oncologia.
Srª Presidente, Srs. Senadores, trouxe aqui algumas matérias, por exemplo, um do do Ministério
da Saúde cujo título é “Tabagismo: fumantes têm mais
chance de desenvolver doenças do tecido ósseo”. Quando se ouve falar em cigarro, só há a ligação de que faz
mal para o pulmão. Pode dar câncer de pulmão, pode
dar enﬁsema e pode dar outras doenças pulmonares,
mas não. Dá impotência no homem, dá doenças ósseas, dá doenças cardíacas. Então, é importante que
haja um trabalho mais efetivo de esclarecimento da
opinião pública.
Tivemos realmente uma redução importante do
número de fumantes no Brasil e no mundo, mas vejam
só. Aqui há outro dado importante.
“Dia Mundial sem Tabaco: cigarro pode matar oito
milhões de pessoas até 2030” E o mais importante é que,
desses daí, 600 mil são fumantes passivos, são aqueles
que convivem com fumantes crônicos, no mesmo ambiente. É preciso, portanto, que os Estados, os Municípios e a
própria União adotem leis mais severas para o fumo em
ambientes fechados, em ambientes públicos.
Agora mesmo, em Nova York, há proibição de fumo
nas praças públicas, nos locais públicos, porque não é só
num restaurante ou num barzinho onde os outros estão
fumando que passivamente você também fuma. Você
pode fumar passivamente até em ambientes abertos.
A de hoje, Senadora Marta, publica um artigo que
diz o seguinte: “Cigarro é a principal causa de morte
por doença respiratória”. País tem 1 milhão de fumantes com o problema, vejam bem, segundo o Instituto
Nacional do Câncer. Um milhão de fumantes com problema de doenças respiratórias.
“A maior parte das mortes por doenças respiratórias crônicas é causada pelo tabagismo, segundo
levantamento do INCA (Instituto Nacional do Câncer).
De dez homens que morrem por enﬁsema pulmonar ou
bronquite crônica – e aqui não estamos nem falando
de câncer – no País, oito são fumantes”. De dez, oito
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são fumantes. “Entre as mulheres, seis de dez mortes
são causadas pelo tabagismo.
Quando se fala em tabaco, todos pensam em
câncer de pulmão.” O cigarro não mata só pelo câncer. “Temos um milhão de fumantes com problemas
respiratórios sérios”, como os que já citei: enﬁsema
pulmonar, bronquite crônica, entre outras.
Os números do Brasil são bem acima da média
mundial. O motivo, segundo Ricardo Meirelles, pneumologista do Inca, ainda precisa ser pesquisado. ‘Essas
doenças são causadas, principalmente, por substâncias
irritantes na fumaça do cigarro. Pode ser que o cigarro
brasileiro tenha algo diferente que leve a isso.’
“O conjunto de males respiratórios causado pelo
cigarro é chamado de doença pulmonar obstrutiva crônica. São doenças irreversíveis e de progressão lenta.
Além do fumo, a exposição à poluição e à fumaça de biomassa (como fogão à lenha), são fatores de
risco”, mas “o fumo, inclusive o fumo passivo, acaba
sendo um fator de risco mais importante. Segundo o
médico, já é possível fazer o diagnóstico precoce quando ainda não há sintomas.
O risco de desenvolver a doença varia de acordo com a pessoa e a média de cigarros consumidos.
Para o tratamento, que é feito com drogas e terapia
respiratória, é essencial parar de fumar.”
O Inca, Senadora Marta, dispõe de um site para
aqueles que querem ter mais informações, que faço questão de registrar: www.inca.gov.br/observatoriotabaco.
Outra matéria, publicada no jornal O Estado de
S.Paulo, diz: “Dano respiratório mata mais no País. Ligada ao cigarro, doença respiratória obstrutiva crônica
tem mortalidade acima da média no Brasil, apesar da
queda do fumo.” Quer dizer, há menos fumantes, mas
ainda há muitas mortes pelo uso do cigarro.
Eu gostaria de, nesta data em que se comemora
o Dia Mundial sem Tabaco, como médico, fazer esse
alerta e pedir engajamento não só dos governos, mas
das instituições, todas elas, as igrejas, as escolas, os
Rotarys, os Lions, a Maçonaria, porque não é uma
coisa simples o ato de fumar.
Felizmente, já mudou muito a questão da propaganda. Lembro-me de que, na minha época de adolescente,
quem não andava com cigarro no bolso era meio cafona. Os ﬁlmes de Hollywood mostravam sempre os galãs
com o cigarro no bico, como se diz no popular. Então,
até para se autoaﬁrmar, o jovem ia para o cigarro.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Felizmente, há uma propaganda mais severa, mas,
repito, é preciso que haja muito mais engajamento não
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só dos governos, como das instituições da sociedade e

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O

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

SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI

Peço, portanto, Senadora Marta, que autorize a
transcrição dessas matérias que li parcialmente como
parte integrante do meu pronunciamento.

EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Mozarildo.
As matérias serão transcritas, conforme o Regimento.
Compartilho da preocupação de V. Exª com essa
questão do tabagismo, que é muito mais séria e ampla
do que câncer no pulmão.
Com a palavra, o Senador Paim, que falará para
uma comunicação inadiável.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidenta, o dia de ontem foi especial para as relações Brasil/Uruguai. A Presidenta Dilma esteve em
Montevidéu, reunida com o Presidente José Mujica,
onde foram intensiﬁcadas as cooperações nas áreas
industrial e tecnológica.
Até o ﬁnal do ano, Srª Presidente, serão concluídos dois trechos da ferrovia que liga os dois países.
Os trechos a ser reativados ligam as cidades gaúchas
de Cacequi a Santana do Livramento, na fronteira com
o Uruguai.
Foi anunciada a construção de uma segunda
ponte sobre o rio Jaguarão, trabalhos de dragagem,
sinalização e balizamento para a implantação de 1,2
mil quilômetros de hidrovia ligando os dois países,
tema que interessa ao Rio Grande.
A Presidenta Dilma defendeu ainda a criação
de um marco jurídico adequado para o aumento do
intercâmbio na área de energia elétrica. Esse marco
tem como forte característica a tentativa de avançarmos numa relação mais estruturante, Srª Presidente,
entre Brasil e Uruguai, no quadro de energia elétrica
e, ao mesmo tempo, procura resolver o problema de
curto prazo, garantindo ao Uruguai a segurança que
o Brasil pode fornecer nessa área energia.
Um dos projetos anunciados também é a construção de uma linha de transmissão de 500 KV, que vai
interligar Brasil e Uruguai. Essa linha, também ligando
o Rio Grande, ﬁcará pronta no próximo ano e vai ligar
Candiota a São Carlos, cidade próxima a Montevidéu.
O projeto será desenvolvido pela Eletrobrás.
Srª Presidente, a cooperação na área da tecnologia foi uma prioridade da visita. Dilma e Mujica
decidiram também expandir os horizontes temáticos
da agenda bilateral e apoiar projetos que vão na linha
do desenvolvimento, principalmente no conjunto dos
campos da biotecnologia, da nanotecnologia, da tecnologia e da informação.
Ao total, foram quinze acordos bilaterais assinados. Dilma e Mujica ratiﬁcaram também o seu “ﬁrme
compromisso com o fortalecimento da Unasul e o seu
compromisso prioritário com a consolidação do Mercosul como instrumento de melhora da qualidade de
vida de seus povos e, consequentemente, a inserção
internacional do bloco”.
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Os acordos assinados preveem ainda o ensino
da Língua Portuguesa a agentes da polícia migratória
do Uruguai, para que possam entender os brasileiros
residentes ou que passam por aquele país.
Também serão capacitados técnicos na área da
saúde e vigilância sanitária e na área da restauração
do patrimônio público, além da troca de experiências
entre os dois países em relação à política no campo
da habitação.
O Brasil é o principal destino das exportações
uruguaias e também o principal fornecedor do país
vizinho. Em 2010, o intercâmbio bilateral ultrapassou
em 3 bilhões, o que representa um aumento 19,4%
em relação ao ano anterior.
Somos favoráveis, Srª Presidente, a todo esse
intercâmbio que está sendo feito e incentivado pela
Presidenta Dilma, porque, com certeza, com isso ganham principalmente os brasileiros.
Somos favoráveis também ao movimento que
está sendo feito nas chamadas “cidades gêmeas” Jaguarão/Rio Branco, Livramento/Riveta.
Srª Presidente, gostaria que considerasse na
íntegra o meu pronunciamento, reaﬁrmando que a
ida da Presidenta Dilma a Montevidéu foi muito, muito
importante para o meu Rio Grande.
E, ainda, nos últimos dois minutos que V. Exª me
concede, faço outro bom registro para o Rio Grande,
graças ao Governo Dilma.
Uma boa notícia para o Rio Grande foi anunciada
hoje pela manhã pelo Governo Federal. O Governo da
Presidenta Dilma vai disponibilizar R$102,3 milhões
para as obras em melhorias em 18 aeroportos brasileiros, entre os quais estão os aeroportos gaúchos de
Caxias do Sul, Vacaria, Passo Fundo, Rio Grande e
Santo Ângelo.
A Secretaria Nacional de Aviação Civil aprovou a
primeira fase do Plano de Investimento do Programa
Federal de Auxílio a Aeroportos.
A primeira fase, segundo portaria publicada hoje
no Diário Oﬁcial da União, contempla aeroportos de
menor porte que atendem a interesses da aviação
regional.
Os recursos estão previstos no programa de desenvolvimento de infraestrutura aeroportuária.
Para o repasse – Sr. Presidente, eu termino – dos
valores disponíveis para cada obra, será necessário
um termo de convênio que vai detalhar os compromissos dos Estados, que deverão dar a contrapartida
ﬁnanceira.
Era isso, Srª Presidenta. Agradeço a V. Exª e termino dizendo que, inclusive, como venho falando, está
garantido também o investimento a uma área de 16
quilômetros quadrados em Portão e em Nova Santa
Rita, onde teremos um grande novo aeroporto internacional chamado 20 de Setembro.
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Peço a V. Exª que considere na íntegra os dois
registros que aqui apresentei.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o dia de ontem foi especial para as relações Brasil e Uruguai. A presidenta Dilma Rousseff
esteve em Montevidéu reunida com o presidente José
Mujica, intensiﬁcando a cooperação nas áreas de infraestrutura e tecnologia.
Até o ﬁnal do ano serão concluídos dois trechos
da ferrovia que liga os dois países. Os trechos a serem
reativados ligam as cidades gaúchas de Cacequi a
Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai.
Foi anunciada a construção de uma segunda
ponte sobre o rio Jaguarão, trabalhos de dragagem,
sinalização e balizamento para a implantação de 1,2
mil quilômetros de hidrovia ligando os dois países.
A presidenta Dilma defendeu a criação de um marco jurídico adequado para o aumento do intercâmbio
de energia elétrica. Esse marco tem a característica de
tentar uma relação estruturante, a longo prazo, entre
o Brasil e o Uruguai no quadro de energia elétrica e
ao mesmo tempo resolver o problema de curto prazo,
garantindo ao Uruguai a segurança que o Brasil pode
fornecer na área energética.
Um dos projetos anunciados é a construção de
uma linha de transmissão de 500 quilovolts que vai
interligar o Brasil/Uruguai. Essa linha ﬁcará pronta no
próximo ano e interligará Candiota (RS), a San Carlos,
cidade próxima a Montevidéu. O projeto será desenvolvido pela Eletrobras em conjunto com a UTE, uma
empresa uruguaia.
A cooperação na área de tecnologia também
foi uma prioridade da visita. Dilma e Mujica decidiram
também expandir os horizontes temáticos da agenda
bilateral e apoiar projetos de desenvolvimento conjunto
nos campos da biotecnologia, da nanotecnologia, de
tecnologia da informação.
Ao total foram 15 acordos bilaterais assinados.
Dilma e Mujica ratiﬁcaram seu, abre-aspas, “ﬁrme compromisso com o fortalecimento da Unasul e
seu compromisso prioritário com a consolidação do
Mercosul como instrumento de melhora da qualidade
de vida de seus povos e de inserção internacional do
bloco”.
Os acordos assinados preveem ainda o ensino
da língua portuguesa a agentes da polícia migratória
do Uruguai, para que possam atender brasileiros residentes ou em passagem pelo país.
Também serão capacitados técnicos da área de
saúde e vigilância sanitária, da área de restauração do
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patrimônio público, além de troca de experiências entre
os dois países em relação a políticas de habitação.
Sr Presidente, o Brasil é o principal destino das
exportações uruguaias e também o principal fornecedor do país vizinho.
Em 2010, o intercâmbio bilateral ultrapassou US$
3 bilhões, o que representou um aumento 19,4% em
relação ao ano anterior. O comércio foi equilibrado, com
aproximadamente US$ 1,5 bilhão tanto de exportações
quanto de importações provenientes do Uruguai.
Somos favoráveis a mais projetos de integração,
sejam eles físicos, logísticos e energéticos.
Mas, Srªs e Srs. Senadores, é oportuno dizer que
também há muitos problemas a serem resolvidos.
Eu recebi uma correspondência da presidenta
do CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Jaguarão,
Maria Emma Mendes Líppolis, narrando a “dura realidade” das cidades fronteiriças, principalmente das
chamadas “cidades gêmeas”: Jaguarão/Rio Branco,
Livramento/Riveta.
Ela cita: concorrência desleal que desrespeita os
acordos do Mercosul, ações unilaterais de fechamento
da fronteira aos produtos brasileiros, problemas sociais,
falta de igualdade no desenvolvimento, entre outros.
Conforme levantamento da Federação do Comércio do Rio Grande do Sul, no início do ano de 2010, o
Estado perde por ano quase 2 bilhões de dólares.
Solicitamos, respeitosamente, que o Governo
Federal, olhe com mais carinho para a região fronteiriça do meu estado.
O desemprego está em altos níveis em toda
aquela região. Há êxodo populacional de quase 70
mil pessoas.
Queremos a integração? É claro que sim! Mas,
desejamos um Mercosul Cidadão, um Mercosul que
respeite as diversidades econômicas e sociais. Que
valorize o local, a comunidade, pois é ali, no torrão
natal que as coisas acontecem.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, uma boa notícia para o meu querido estado
do Rio Grande do Sul foi anunciada hoje pela manhã
pelo governo federal.
O governo da presidenta Dilma Rousseff vai disponibilizar R$ 102,3 milhões para obras e melhorias
em 18 aeroportos brasileiros, entre os quais, estão os
aeroportos gaúchos de Caxias do Sul, Vacaria, Passo
Fundo, Rio Grande e Santo Ângelo.
A Secretaria Nacional de Aviação Civil aprovou a
primeira fase do Plano de Investimentos do Programa
Federal de Auxílio a Aeroportos (Profaa) de 2011.
A primeira fase, segundo portaria publicada hoje
no Diário Oﬁcial da União, contempla apenas aeroportos
de menor porte, que atendem à aviação regional.
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Os recursos estão previstos no programa de desenvolvimento da infra-estrutura aeroportuária.
Para o repasse dos valores disponíveis para cada
obra, será necessário um termo de convênio que irá
detalhar os compromissos dos Estados, que deverão
dar uma contrapartida ﬁnanceira.
A contrapartida será de 15% no caso dos empreendimentos estarem localizados nas áreas prioritárias
deﬁnidas no âmbito da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), nas áreas da Sudene, da
Sudam e da Sudeco. Para os demais casos, a contrapartida será de 30%.
Sr. Presidente, lembro aqui que há um movimento no meu estado e que tem o meu apoio, para
a construção de um novo aeroporto internacional no
Rio Grande do Sul.
Inclusive eu venho falando a um bom tempo
sobre esse projeto. Há uma área de 16 quilômetros
quadrados, entre Portão e Nova Santa Rita, que está
reservada.
Era o que tinha a dizer.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Serão transcritos, Senador Paim, conforme o
Regimento.
Com a palavra o Senador inscrito Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURCACZ (Bloco/PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, antes de abordar o
assunto que trago esta tarde quero mandar um abraço
ao aniversariante do dia, Sr. Assis, meu pai, que faz 70
anos de idade, está nos assistindo neste momento. Um
grande abraço, desejo sucesso, felicidades ao senhor
e toda a sua família que está, neste momento, junto
com o senhor. Não posso estar aí, mas meu coração,
com certeza, está junto com o senhor.
Srªs e Srs. Senadores, preocupam os conﬂitos
que acontecem na área rural da Amazônia, em especial no Estado de Rondônia. As recentes mortes anunciadas de lideranças comunitárias na Amazônia, nos
Estados de Rondônia e no Pará, na semana passada,
foram mais um alerta sobre o problema crônico da regularização fundiária na região Norte do nosso País.
Esse alerta, tenho feito aqui já há algum tempo; por
várias vezes, tenho falado sobre esse assunto desta
tribuna. Temos repetido incansavelmente que a falta de
regularização fundiária, a falta do título de posse ou do
registro do imóvel que dê alguma segurança jurídica
para o produtor rural ou mesmo para o proprietário de
imóvel urbano na Amazônia praticamente inviabiliza
qualquer tentativa de desenvolvimento sustentável na
região Norte do nosso País.
Este assunto foi, inclusive, o tema do primeiro ciclo
de debates que realizamos todas as sextas-feiras na
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. No dia 25
de março deste ano, discutimos com diversos órgãos
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do Governo e da sociedade, como técnicos do Ministério do Desenvolvimento Agrário – o próprio Ministro
esteve conosco –, técnicos do Ministério da Agricultura,
o Presidente do Incra, técnicos do Incra, e a Secretaria
de Assuntos Estratégicos da Presidência.
Na oportunidade, constatamos o tamanho do problema fundiário na Amazônia Legal, onde as áreas de
“posses”, que, portanto, precisam ser regularizadas,
totalizavam 35 milhões de hectares, o que corresponde a 20% da área total dos imóveis da região e 52%
da área total dos imóveis de ”posse” do nosso País,
Senador Mozarildo.
Mais de 40 milhões de hectares de terras públicas da Amazônia – área equivalente ao território dos
Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo,
Paraíba e Sergipe – são ocupados e explorados por
posseiros, sem qualquer registro formal. A indeﬁnição
fundiária impulsiona a violência no campo e a devastação ambiental. Essas terras, legalmente públicas,
na prática representam uma privatização gratuita. Os
posseiros extraem madeira, exploram a agropecuária e muitas vezes não pagam nada por esse serviço.
Portanto, a regularização dessas terras deveria ser a
prioridade número um do Governo Federal.
Em muitos casos, a ocupação dessas áreas se
deu por meio de conﬂitos, mas em praticamente todo
o território do Estado de Rondônia, o Governo Federal, por meio do Incra, desempenhou um papel fundamental no processo de colonização, reforma agrária
e desenvolvimento do Estado.
O Incra, implementando a política do Governo
Federal de “integrar a Amazônia para não entregar”,
formou diversos núcleos de colonização no então território do Guaporé, na década de 70, que, posteriormente,
se transformaram em grandes cidades do atual Estado
de Rondônia, mas deixou uma grande dívida para com
os nossos colonos, que é o título deﬁnitivo de posse
da terra, o que possibilitará o registro do seu imóvel e
do efetivo direito de propriedade da terra.
Esse processo de ocupação ocorrido em Rondônia e em outras regiões do País, no passado, não pode
ser criminalizado, pois aquele era o modelo agrícola
da época, do momento. A economia extrativista daquela época foi substituída por um modelo agrícola que,
em que pesem algumas considerações, foi capaz de
alavancar o desenvolvimento do local e hoje Rondônia é uma das mais promissoras fronteiras agrícolas
do nosso País.
O fato é, Srª Presidente, que já estamos com mais
de 120 anos de República e ainda não conseguimos
fazer o processo de regularização fundiária. Ainda hoje
há terras devolutas no Brasil e as políticas e sistemas
implantados mostraram-se incapazes de solucionar os
problemas e conﬂitos existentes.
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O Brasil tem hoje o desaﬁo de estruturar os órgãos ligados à questão fundiária de modo que equipes
capacitadas aprimorem vistorias e análises de campo
em terras públicas necessárias a agilizar e simpliﬁcar o
processo de regularização. Esse esforço também envolve a modernização do sistema cartorário brasileiro
no que diz respeito a custos e instalação de equipamentos, com a participação dos Governos Federal,
Estadual e também do próprio Incra.
Não resta a menor dúvida de que as inovações
trazidas pela Lei nº 10.267, de 2001, são compatíveis
com uma das grandes carências da realidade do Brasil e que a acompanha por toda a sua história, que é
a regularização de suas terras. As implementações
das inovações normativas, junto com os programas
do Governo, como o Programa Terra Legal, devem
ser viabilizadas com a urgência que exige a realidade, especialmente em função dos recentes e violentos conﬂitos que mancham nossa história, a nossa
imagem social.
Assim sendo, torna-se imperativo a regularização fundiária, que é o instrumento governamental
para deﬁnir e consolidar a ocupação de terras públicas devolutas e de terras particulares por agricultores
familiares que não têm títulos ou estão em situação
dominial e possessória irregular. Só assim vamos fazer a verdadeira reforma agrária e contribuir para o
reordenamento fundiário em nosso País. Investindo na
implementação urgente do novo sistema, com apoio
da iniciativa privada, o Estado estará efetivamente
cumprindo seu papel social.
Reconhecemos o esforço do ex-Presidente Lula
e da Presidenta Dilma Rousseff na implementação da
Lei nº 10.267. O sistema nacional de gestão territorial
já se encontra em fase de implantação, com a utilização de plataformas livres que irão possibilitar a uniformização da base tecnológica e permitir o trabalho de
uniﬁcação no cadastro nacional. Temos o programa
Arco Verde Terra Legal em operação na Amazônia,
mas suas ações precisam ser ainda mais ágeis, efetivas e eﬁcazes.
Precisamos resolver regularização fundiária no
meio rural, principalmente na Amazônia Legal, e as
pendências legais envolvendo a questão ambiental e
a produção agrícola. O desenvolvimento da atividade
agrícola precisa ser facilitado e não travado pela legislação ambiental ou pelos órgãos ambientais. E o
problema maior nem é o rigor da legislação ambiental, mas a eﬁciência e a agilidade dos órgãos ambientais e da reforma agrária, que deixam muito a desejar.
Vamos trazer a discussão sobre a reforma do Código
Florestal também para a Comissão de Agricultura, pois
entendemos que ela, além de ser mais ampla, terá um
grande impacto no meio rural.
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Nessa questão, o Governo tem que levar em consideração o processo histórico de colonização do País
e a evolução da agricultura, e adaptar as normas ambientais para a nossa realidade atual. Nesse sentido, a
revisão do Código Florestal é uma prioridade brasileira.
É preciso pulso ﬁrme e vontade política para encarar
esse problema de frente e lutar por uma política ambiental que regulamente o uso do solo no meio rural
e permita a atividade produtiva com sustentabilidade
ambiental, econômica e social.
Já existem estudos no Brasil que viabilizam o melhor aproveitamento do meio ambiente para a produção
agrícola, respeitando o uso de áreas de proteção ambiental, potencializando o uso de áreas degradadas,
ordenando a produção de acordo com as características
do solo e do clima, enﬁm, de acordo com o zoneamento ecológico e econômico de cada região. Precisamos
usar esse conhecimento e aprimorar as ferramentas
de gestão do meio ambiente rural, com planejamento,
organização, políticas públicas adaptadas ao nosso
tempo e o bom senso para otimizar a produção, valorizar o produtor rural e conservar o meio ambiente
para o uso das atuais e futuras gerações.
É assim que nós entendemos que deva ser essa
discussão da reforma do Código Florestal.
Estamos fazendo, junto com a Comissão de Meio
Ambiente, um amplo debate, pois entendemos que
os interesses dos nossos produtores são os mesmos
dos nossos ambientalistas. Nós todos queremos produzir preservando, queremos preservar produzindo
alimentos.
Muito obrigada, Srª Presidenta.
Era esse o assunto que eu tinha para esta tarde.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Acir Gurgacz.
Com a palavra o Senador João Pedro. (Pausa.)
Desculpe-me, ao Senador Mário Couto, pela Liderança da Minoria.
Depois falará o Senador Cícero Lucena, em seguida, o Senador Dornelles ou o Senador João Pedro,
se aqui estiver.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, antes mesmo de iniciar o meu pronunciamento, quero saudar a galeria de honra deste
Senado Federal, a Prefeita de Santarém, cidade próspera do Baixo Amazonas, a Prefeita Maria do Carmo,
minha amiga.
Srª Presidente, ontem ﬁz um pronunciamento
sobre uma matéria publicada pelo jornal O Diário do
Pará, maldosa, com o intuito de prejudicar a minha
imagem. Mas, como Deus sempre esteve do meu lado,
como Deus e Nossa Senhora de Nazaré, a minha padroeira, jamais me abandonaram, recebi há pouco
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uma notícia, meu nobre Senador, de que o rapaz que
diziam ter ligações com este Senador procurou o seu
advogado e deu a seguinte declaração:
Nota à imprensa
“Diante das notícias veiculadas
Veja, Pará. Vejam como é a maldade. Vejam como
os próprios órgãos da imprensa, neste caso o Diário
do Pará, puxam para si a descrença da população.
Não colhem a credibilidade.
Diz a nota:
Diante das notícias veiculadas na imprensa local sobre eventual autoria de carta
encaminhada a minha ex-companheira, Daura
Hage, é necessário que se esclareça de uma
vez por todas que jamais escrevi carta alguma a
essa senhora, muito menos acusando pessoas
que nenhuma relação possuíam ou possuem
comigo. E por orientação de meus advogados,
se convocado, somente em juízo prestarei esclarecimentos do interesse da Justiça.
Como é, Pará? Como é que o Ministério Público
do Estado do Pará, que está apurando, está fazendo
uma investigação, dá um documento tão importante
como esse à imprensa, ao cabo de o acusado já ter
que se defender, respondendo antes de ser chamado?
Que investigação é essa?
Estou abrindo aqui, meu nobre Senador, nesta
tribuna, na tarde de hoje, porque ontem senti um Senador, logo que desci da tribuna, chateado, muito chateado porque eu falava em combater a corrupção. O
Senador dizia depois, eu escutando no meu gabinete:
“Olha, aqueles que falam que combatem a corrupção
devem ter alguma coisa escondido.”
Então, estou lançando hoje aqui, nesta tribuna –
Brasil, participe, do norte ao sul, lá do Amazonas, do
Pará, vamos, mandem para o meu site, eu quero saber
quem são os corruptos maiores do Brasil – ouro, prata,
bronze –, incluindo o Palocci. Mandem para mim. A partir
de hoje está lançado. Darei uma medalha de ouro ao
campeão, a de prata ao vice e ao terceiro lugar, a de
bronze. Eu quero saber quem tem patrimônio de trinta
milhões, quem tem patrimônio de dez milhões, quem
tem patrimônio de sete milhões. Apurem os meus. Vejam o meu patrimônio. Vejam o que tenho e comparem
com o que eu ganho.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB –PA) – Já
vou terminar.
O Decreto nº 5.483 – vou só ler o decreto, minha nobre Presidenta – foi assinado em 30 de junho
de 2005, quando surgiram as primeiras denúncias do
caso mensalão. Assinado pelo Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva. Diz o art. 8º do Decreto, Brasil:
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Deve ser instaurada a sindicância patrimonial pela autoridade competente, ou pela
Corregedoria Geral da União, no caso de se
tomar conhecimento de fundada notícia ou de
indícios de enriquecimento ilícito, inclusive evolução patrimonial incompatível com o recurso
disponível do agente público.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Um minuto para encerrar o seu pronunciamento.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB –PA) – Foi
pedida a do Palocci. Não abriram ainda, Brasil. Não
vão abrir, Brasil! O Palocci pertence ao Partido dos Trabalhadores, é Chefe da Casa Civil. Não vai dar nada.
Nada! Não vai acontecer nada, Brasil!
O Arruda deveria ir para a cadeia. Mas coitado
do Arruda! Só porque pertencia ao DEM. Se fosse do
PT, duvido. Eu duvido que estivesse na cadeia. Por
isso, pelo menos o Brasil vai saber. Toda semana eu
vou dar a contagem. Eu vou aqui dizer quem está na
frente. Quero saber dos corruptos do Brasil, o que a
população brasileira considera como o mais corrupto,
o segundo e o terceiro. E eu vou...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Já
vou descer, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pode descer.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Já
vou descer.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Seu tempo encerrou, Senador.
Com a palavra o Senador Cícero Lucena.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A
senhora não vai me tirar da tribuna, Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Então...
Com a palavra o Senador Cícero Lucena.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A
senhora não vai me tirar da tribuna. Eu não vou descer.
Preciso concluir o meu pronunciamento.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – O senhor já teve três minutos de prorrogação.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A
senhora já fez isso com todas as pessoas...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Eu prorroguei duas vezes. Dois minutos e mais
um minuto. Eu dei três.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A
senhora me permita me despedir da Nação. Enquanto
eu não o ﬁzer, não desço. Nem que eu perca o meu
mandato. Nem que eu perca o meu mandato eu não
desço!
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com a palavra o Senador Cícero Lucena, por
dez minutos. Senador inscrito.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Se
a senhora não me permitir despedir-me da Nação, eu
não vou descer.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– PA) – Pois não.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem, sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, eu
pediria a compreensão de V. Exª...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora
do microfone.) – Calar a minha voz, não. Ninguém vai
calar a minha voz.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
...para que pudesse conceder este um minuto que o
Senador Mário Couto está solicitando para concluir o
seu pronunciamento. Até porque nenhum Senador iria
subir à tribuna, tendo um colega ainda ocupando-a.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador, eu ...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Então, eu pediria a V. Exª só a compreensão. Eu sei
que V. Exª já prorrogou, eu sei que V. Exª já deu dois
minutos, deu mais um, mas, Presidenta Marta Suplicy,
enquanto nós não cumprirmos o Regimento para todos
os 81 senadores, ﬁca difícil V. Exª querer ser, o que é
correto, regimentalista com um Senador que vá à tribuna e exceda o tempo. Então, eu pediria...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador, eu vou atender o seu pedido e dar
mais um minuto.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pronto!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Mas eu só quero esclarecer o seguinte: Eu
tenho tentado...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Eu quero só agradecer a V. Exª pelo atendimento, até
porque eu tenho certeza de que nenhum senador iria
ocupar a tribuna, tendo um colega ainda por terminar
o seu pronunciamento. O próprio Senador Cícero aqui
nem se levantou da cadeira.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador Flexa Ribeiro, nós temos que ter uma
compreensão na Casa. Hoje, nós temos inscritos – não
são poucas – 31 pessoas. Então, está tendo uma ﬂexibilização de dois minutos a mais, um minuto a mais.
O único Senador que faz caso, grita e se porta dessa
maneira é o Senador Mário Couto.
Então, eu pediria a sua compreensão, Senador
Mário Couto, de se portar como os demais Senadores,
democraticamente, porque todos os Senadores querem
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falar. E toda vez V. Exª começa um caso nessa situação. Estava sabendo que já teve mais um, já teve mais
outro minuto e faz questão de criar um caso.
Eu acho muito desagradável, aqui na Presidência
desta Casa, tentando fazer com que todos coloquem as
suas posições, toda vez ter que ter este embate com
o senhor. Até parece que é isso que o senhor deseja,
quando eu tenho certeza de que o que V. Exª deseja é comunicar a sua opinião aos seus eleitores e ao
povo brasileiro. Mas então faça, dentro do seu tempo,
como fazem os demais, com prorrogação de dois minutos, um minuto. Terá um minuto, improrrogável, para
a sua conclusão.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB S – PA) –
Eu posso concluir o meu pela ordem?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PSDB – PA) – Eu achei que já tinha encerrado, mas
pode.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – V.
Exª autorizou e quero agradecer-lhe, mas V. Exª precisa
veriﬁcar, nos Anais do Senado, que não é bem como
V. Exª está dizendo sobre o cumprimento do tempo regimental dos oradores na tribuna. Existem Parlamentares que extrapolam em uma hora, duas horas, 45
minutos. Então, V. Exª tem toda razão de exigir que se
cumpra o tempo regimental, mas aí tem que ser para
todos. Não pode haver exceção à regra.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Quando estou presidindo, não tem pessoa
que vai ﬁcar falando uma hora. Então, não posso me
responsabilizar pelos atos dos outros. Eu posso me
responsabilizar quando eu presido o Senado. Quando
estou aqui, cumprindo a minha função, eu tento democratizar a Casa. Respeito a opinião de V. Exª, mas
estou cumprindo o Regimento e com ﬂexibilização. Dar
dois minutos, três minutos, quatro minutos, se não tem
ninguém que é o próximo aí, mas, às vezes, não tem
o segundo, o terceiro, a gente pode realmente tentar
ﬂexibilizar. Mas não estou falando desta circunstância,
o senhor sabe muito bem. Estou falando de uma contumaz, reiterada questão que está aqui acontecendo.
Então, vamos ter a prorrogação de um minuto e
está encerrada a questão.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Agradeço a V. Exª.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Espero que, na próxima vez que eu esteja na
Presidência, o Senador Mário Couto queira cooperar democraticamente com o Senado. Vou ﬁcar muito
agradecida.
Com a palavra, O senhor tem um minuto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Vou obedecer religiosamente ao que V. Exª me pediu,
até porque tenho muita simpatia por V. Exª, mas em
uma coisa eu não posso obedecer a V. Exª: é de falar
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alto aqui, na tribuna. Sabe por que V. Exª vai me tirar
desta tribuna? Porque eu estava falando do Palocci,
do seu partido, porque eu estava mostrando a corrupção do vosso partido. É por isso que V. Exª me tira da
tribuna. Ninguém me cala aqui, Senadora. Ninguém!
Vim aqui pelo povo do Pará e vou fazer oposição até
quando eu quiser neste Senado. E ninguém vai calar
a minha voz, principalmente aqueles que roubam a
Nação brasileira.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com a palavra o Senador João Pedro.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Não, é
o Senador Cícero Lucena.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – É verdade, é o Senador Cícero Lucena, pela
inscrição, por 10 minutos.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srªs e Srs. Senadores, volto a esta tribuna para
lamentar a situação caótica nas áreas de saúde, educação e segurança no Estado da Paraíba, que ontem
voltou ao noticiário nacional, infelizmente, pela falta de
gestão e diálogo do Governo do Estado para com os
proﬁssionais da saúde e da educação.
Da tribuna desta Casa, Srª Presidente, eu já apresentei voto de pesar pelo falecimento de intelectuais,
políticos, artistas paraibanos, entre outros, porém, hoje,
quero manifestar...
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Senador
Cícero, Senador Cícero. Peço a V. Exª que me dê só
trinta segundos, porque eu vou ter que me ausentar.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) –
Pois não, Senador.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Não
fale alto nem fale mal do PT, senão V. Exª desce da
tribuna.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) –
Obrigado, Senador.
Então, desta tribuna, já apresentei voto de pesar pelo falecimento de intelectuais, de políticos, de
artistas paraibanos, entre outros, porém, hoje, quero
manifestar pesar pelo falecimento do jovem Cristiano
Alves Correia, de 25 anos, que foi a primeira vítima fatal
após a paralisação, em razão da falta de diálogo entre
o Governo do Estado e o trabalhador paraibano, que
ocorreu no Hospital de Emergência e Trauma Senador
Humberto Lucena, o maior do Estado da Paraíba.
Cristiano Alves Correia sofreu um grave acidente
de moto. Teve fraturas e traumatismo craniano e sofreu
por mais de duas horas, em busca de atendimento, até
morrer. O caso foi destaque no Jornal Hoje e no Jornal
Nacional, da TV Globo, no dia de ontem.
Na sua edição de hoje, o jornal O Norte, dos Diários Associados, trouxe detalhes do sofrimento vivido
por Cristiano e da dor dos seus familiares.
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Foram duas horas de desespero e correria. De
acordo com o irmão de Cristiano, Clodomir Dionísio
Correia, o rapaz sofreu o acidente por volta das sete
horas e quarenta minutos e foi trazido imediatamente
de Itambé para o Hospital de Emergência e Trauma,
em João Pessoa, mas a ambulância com o paciente
sequer chegou ao pátio de entrada do hospital.
Desabafou o seu irmão:
Na guarita que dá acesso ao Trauma
havia cones e correntes barrando a entrada.
O funcionário informou que meu irmão tinha
que ser levado para o Ortotrauma, porque os
médicos do hospital estavam em greve.
Cristiano foi levado para Mangabeira,
mas, como se fosse uma bola para o gol, mandado de volta para o Trauma. No caminho, ele
não aguentou mais, e acabou morrendo, sem
nenhum atendimento, como se não fosse um
ninguém.
A reportagem do jornal O Norte relata a dor dos
familiares de um jovem que tinha um sonho: trabalhar
para vencer na vida e constituir família.
No pescoço de Genetânia Medeiros da
Silva, 25 anos, ﬁcou pendurada a lembrança
do noivo que morreu sem conseguir se despedir. A aliança simboliza o relacionamento de
cinco anos, que foi interrompido sem escolha
de nenhum dos dois. “Eu não tenho mais nem
lágrima para chorar. Cristiano tava trabalhando
há dois meses e esperava apenas assinar a
carteira como frentista num posto de gasolina,
para comprar uma moto e começar a organizar
as coisas para o nosso casamento”, disse.
Contudo, Srª Presidente, apresento voto de pesar e solicito ao Senado Federal que, nos termos regimentais, realize a comunicação aos seus familiares
e amigos.
Srªs e Srs. Senadores, é inestimável a dor dos
familiares deste jovem. Dói a alma, quando o direito do
cidadão é cerceado. Dói o espírito, quando impotentes observamos um familiar perder a vida por falta de
atendimento médico, um direito que se diz garantido
na Constituição Federal que este Congresso elaborou
e aprovou em 1998.
Denúncias da situação caótica da saúde pública
da Paraíba têm merecido destaque da classe política
e dos meios de comunicação nos últimos meses. Da
tribuna desta Casa, renovo, alertei, em pronunciamento, sobre a necessidade das providências, pedindo até
ao Ministro da Saúde que ﬁzesse uma frente nacional
para socorrer meu Estado.
Por falta de acordo com o Governo do Estado,
23 médicos do Hospital do Trauma pediram demissão
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coletiva na última sexta-feira. Os 15 efetivos também
ameaçam aderir ao movimento.
Os proﬁssionais – que já recebiam e foi cortado
– querem o pagamento de R$1 mil, por plantão. O Governo cedeu para os 23 contratados, mas excluiu os
15 concursados, que, pela proposta do Governo, receberiam R$640,00. Diante do impasse, os 38 médicos
cirurgiões que trabalham no maior hospital da Paraíba
também não descartam a demissão coletiva.
Já denunciei nesta Casa que a saúde pública da
Paraíba virou caso de polícia. A reportagem do Jornal
da Paraíba relatou que, na 10ª Delegacia Distrital, em
Tambaú, na capital do meu Estado, proﬁssionais de
saúde do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
– SAMU, sem saber para onde levar os acidentados e
feridos – vejam bem, Srªs e Srs. Senadores –, pediram
que a polícia interviesse nos atendimentos de saúde,
pois tanto o Hospital do Trauma como o Trauminha,
além do Hospital Edson Ramalho, estavam sem condições de receber seus pacientes.
Infelizmente a situação é de emergência. O Governo da Paraíba deve ter humildade para reconhecer
isso. O Governo precisa dialogar com as categorias,
enfrentar os problemas com coragem e respeito à sociedade e ao povo, a ﬁm de evitar consequências drásticas, como o falecimento do jovem Cristiano.
O Governo fecha os olhos, tenta vencer as categorias pelo cansaço ou pela manipulação das informações e, simplesmente, ﬁnge que a responsabilidade
não é sua.
Querem outro exemplo disso? Os professores da
rede estadual de ensino estão em greve há trinta dias.
Ontem a situação chegou ao extremo. Cansados de
esperar que o Estado cumpra com suas obrigações e
pague o piso nacional salarial aprovado pelo Congresso
e ratiﬁcado pela Justiça, os professores ocuparam as
dependências do Palácio da Redenção, como forma
de protesto contra a falta de sensibilidade da gestão
estadual, pedindo o pagamento do piso nacional.
Seguranças tentaram fechar as portas do palácio,
houve enfrentamento físico e seis pessoas ﬁcaram feridas. O assunto, infelizmente, mais uma vez, foi manchete e reportagem no Jornal Nacional.
Enquanto isso, os alunos podem perder o ano
letivo. Mais de 400 mil estudantes continuam sem aulas na Paraíba.
Digo aos pais que têm seus ﬁlhos nas escolas
particulares: imaginem seus ﬁlhos sem terem condições de frequentar a escola, em greve há cerca de
trinta dias.
Mais uma vez invoco a Constituição Federal: educação é um direito social garantido por lei. E na Paraíba
esse direito está sendo violado por aquele que mais
deveria cumprir: o Estado.
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Os professores querem o pagamento do piso nacional, o retorno da Gratiﬁcação por Estímulo à Docência, a Gratiﬁcação por Estímulo à Atividade Pedagógica,
simplesmente a reposição dos valores cortados. Não
estão pedindo a mais. Estão pedindo a reposição dos
valores cortados, que são direitos adquiridos.
Isso mesmo, os salários foram cortados e, além
de não avançar nas negociações com a categoria, o
Governo do Estado determinou o corte no ponto dos
professores. O Sindicato estima que cerca de três
mil servidores e até quem estava de licença médica
ou prestes a se aposentar tiveram descontos no seu
salário.
Na Paraíba, a sociedade é quem mais sofre com a
falta de comando administrativo. Quero fazer um apelo
à nossa bancada federal, que estabeleceu a criação do
Pacto pela União da Paraíba, que tem como objetivo
fortalecer nosso Estado economicamente com obras
e investimentos estruturantes, para que juntos possamos intermediar uma alternativa que retire a Paraíba
desse fosso negro de intolerância, incerteza, desprezo
e falta de sensibilidade.
Quantos precisarão perder a vida para que o Governo negocie com os cirurgiões?
Por quantos meses nossos professores permanecerão em greve em busca do cumprimento da lei do
piso nacional salarial?
Por quantos dias nossas crianças e jovens continuarão sem aulas, comprometendo seu futuro?
Providências enérgicas são necessárias a ﬁm
de tirar a Paraíba dessa desilusão administrativa. O
Governo deve ser responsabilizado pelos seus atos e
nós que constituímos a classe política devemos cobrar
soluções para os problemas que têm acarretado prejuízos incalculáveis e sofrimento inestimável ao povo
da Paraíba, independente de partido, a base aliada do
Governo bem como a oposição, que vem denunciando todo o caos.
Era isso que eu tinha a dizer, Srª Presidente.
Muito obrigado.
Que Deus proteja a todos, principalmente os
paraibanos!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Cícero Lucena.
Com a palavra o Senador João Pedro, para uma
comunicação inadiável.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Fora do microfone.) – Se ele não falou do Palocci, ainda tinha direito a mais um minuto. (Risos.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Até você Inácio! Aqui cada um fala o que quer,
no seu tempo. Ninguém está cortando, não.
Vai, João Pedro.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª
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Presidenta, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, primeiro
quero prestar minha solidariedade a V. Exª, Presidenta
Marta Suplicy, pela forma serena de presidir a sessão
e de conceder tempo aos Senadores e Senadoras que
o solicitam, evidentemente dentro de uma razoabilidade, sem prejudicar os oradores.
Vª Exª tem a minha solidariedade.
Segundo, este Congresso, a sociedade e as instituições estão aguardando o posicionamento do Ministro
Palocci. Eu também aguardo. Antes disso, é uma irresponsabilidade dizer que o Ministro Palocci é corrupto.
Não podemos aceitar isso dessa forma, com o Brasil
assistindo. Nós temos que ter a serenidade de exigir,
de esperar e de julgar.
Pois bem, Srª Presidenta. A sociedade brasileira
vem acompanhando o debate sobre o Código Florestal. A Câmara acaba de aprová-lo. Está chegando um
debate importante, que ganhou relevância. Veja que,
além da responsabilidade do Congresso, da sociedade, nós temos que conviver, Senador Pedro Taques,
com a opinião internacional sobre o fazer, o elaborar
o Código Florestal.
É nesse contexto do debate sobre ﬂoresta, sobre
o Código – e não poderia ser diferente – que devemos
repudiar os assassinatos e exigir providências das instituições competentes – prender, impedir outras lideranças – para que homens simples, mulheres simples
lá da Amazônia possam viver com dignidade, possam
ser protegidos dos criminosos que atacam de forma
covarde, Srª Presidenta.
Eles fazem e dão a vida discutindo a ﬂoresta, defendendo a ﬂoresta, fazendo da forma mais dramática
o debate sobre a importância de preservarmos a Floresta Amazônica, esse território que é um dos poucos
no mundo, no planeta Terra, com ﬂoresta em pé.
Ora, Srª Presidenta, chega a ser dramático assistir
por um canal de televisão os últimos dias do Sr. José
Cláudio e da Srª Maria do Espírito Santo, chamando
a atenção das autoridades que estavam ameaçados
pelos madeireiros contumazes ali no sul do Pará. Aqui,
quero ter o cuidado...
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Permite
um aparte, Senador?
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Eu gostaria de fazer o debate, mas, lamentavelmente, o meu
tempo é para uma comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – É comunicação inadiável.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Eu tenho aqui o cuidado de não generalizar, mas o Sr. José
Cláudio e a Srª Maria do Espírito Santo foram mortos
de forma brutal, covarde pelo setor madeireiro, pelo
setor madeireiro ilegal, que não respeita as leis, que
não respeita a vida, que não respeita a ﬂoresta. Da
mesma forma, o Adelino Ramos.
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Esse projeto, Srª Presidenta, o Curuquetê, comecei a construir ali no sul do Amazonas, na divisa
com o Acre – é um território de ﬂoresta, é um paraíso
da natureza – quando estava à frente do Incra. Ali as
famílias, também sob pressão do setor madeireiro,
não do Pará, mas de Rondônia, os povos pequenos,
os pobres da ﬂoresta, os povos indígenas, as populações tradicionais vivem com temor desse segmento,
desse setor.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP. Fazendo soar a campainha.) – Um minuto para
encerrar, Senador.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – A morte, o assassinato dessas pessoas ali na Amazônia...
Na realidade, a ocupação da Amazônia começa com
os assassinatos.
Nós lembramos essa história bem contemporânea. Mas a ocupação da Amazônia, no século XVI,
começa com a agressão aos povos indígenas, que ali
viviam, de forma secular, e foram tombando.
Será possível que ninguém consegue um modus
vivendi democrático de respeitar as populações tradicionais? Trabalhar a ﬂoresta, trabalhar a produção,
sem precisar fazer essa história de assassinato, Srª
Presidenta?
Eu aguardo – e encerro aqui – que os Ministérios
possam ir para...
(Interrupção do som.)
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Mais um
minuto, Srª Presidenta, pois mexe muito comigo essa
questão da Amazônia. Eu gostaria de falar mais. Obedecendo aos critérios de V. Exª, encerro aqui o meu
pronunciamento, prestando a minha absoluta solidariedade aos povos pobres, às populações tradicionais
que vivem na Amazônia, que padecem e que escrevem
essa história, tombando de forma tão brutal em defesa
da ﬂoresta, dos rios e da cultura da Amazônia.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador João Pedro.
Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro.
Em seguida, o Senador Dornelles.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Presidenta Marta Suplicy, Srs. Senadores, o jornal
Folha de S.Paulo trouxe, Senador Dornelles, em sua
edição de ontem, segunda-feira, 30, matéria que mostra mais indícios de irregularidades em obras do PAC,
do Governo Federal.
Segundo a reportagem, o Tribunal de Contas da
União encontrou indícios de fraude de quase R$30
milhões na execução do contrato de gerenciamento
de uma das principais obras do PAC, Senador José
Pimentel, a transposição do rio São Francisco, impor-
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tante obra, reconhecida por todos, que vai atender à
necessidade de abastecer com água vários Estados
do Nordeste brasileiro.
A suspeita é que 92% desse valor, ou seja, dos
R$30 milhões que o Tribunal de Contas da União informa, foram pagos pelo Ministério da Integração Nacional para provavelmente remunerar proﬁssionais
“fantasmas”.
Vemos que o PAC, além de obras com execução
lenta e existente apenas no papel, também possui agora
suspeita de “empregar” funcionários fantasmas.
O PAC é um programa que está repleto de denúncias no TCU, possui inúmeros contratos atrasados
e é ainda hoje um exemplo de programa governamental malsucedido.
Nos jornais, disputam espaço notícias que falam
também de uma crise interna na base governista, Senador Humberto Costa, da falta de tato e de coordenação política da Presidenta. Na última semana, até o
ex-Presidente foi chamado para apagar o incêndio que
começava a se propagar na base governista.
Quando as pressões que o cargo lhe atribui aparecem, o “ex” é chamado? Ou será que o cenário é
ainda pior, e Lula, sem consultar aquela que deveria
ser a maior mandatária desta Nação, simplesmente
ressurgiu e está querendo retomar o posto que teve
de deixar, por princípio democrático?
Aﬁnal, quem é o Presidente? Quem dá as diretrizes? Quem fala em nome do Governo? Senador
Humberto Costa, V. Exª, como Líder do PT nesta Casa,
pode muito bem esclarecer essa dúvida da população
brasileira.
A ausência de uma coordenação política neste
Governo é tão evidente quanto sua ineﬁcácia administrativa. O PAC, de tão empacado, nem mais é divulgado.
As obras para a Copa – mostrou Veja, na última semana – estão absolutamente atrasadas; E aqui
na Subcomissão de Acompanhamento das Obras da
Copa, presidida pelo Senador Blairo Maggi, a cada semana, quando chegam os representantes dos Estados
que serão subsedes da copa, vêm fazer o seu relato
para os Senadores, nós veriﬁcamos realmente que a
situação é de grande diﬁculdade, para ser cumprido o
cronograma a tempo de atender a Copa de 2014.
O debate sobre o desarmamento, tão falado após
da tragédia de Realengo, foi engavetado, e o Governo patina na segurança de nossas fronteiras. O Senador Aloysio Nunes, de São Paulo, relembrou esse
tema em pronunciamento aqui nesta tribuna na tarde
de ontem.
De fato, as ações na área de segurança pública
estão simplesmente travadas, e o Governo não dá indicações de que irá resolver a questão ou ajudar os
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Estados nesse problema que aﬂige nossas famílias
em todo o Brasil.
Quanto ao marco regulatório da mineração, atribuição do Ministério de Minas e Energia, vou ter, ainda
hoje à tarde, uma audiência com o Ministro Edison Lobão para exatamente perguntar a ele em que posição,
em que situação se encontra o marco regulatório porque, na legislatura passada, me foi dito pelo Ministro
que isso havia sido encaminhado à Casa Civil, mas,
simplesmente, o marco regulatório da mineração não
chega ao Congresso para análise.
A reestruturação dos aeroportos e da infraestrutura das grandes cidades está também abafada e
paralisada.
Apesar do momento oportuno e do otimismo com
que os petistas sempre abordam em seus discursos,
não vemos o Governo Federal agir. Se o momento é
assim tão bom quanto lhes parece, por que o Governo
não atua e realiza as ações que o nosso País precisa
tanto? Se o momento é tão estável e positivo, por que
não vemos as coisas acontecerem?
Por trás das propagandas e das disputas internas
de poder do Palácio do Planalto, o País não está tão
bem como a Presidenta Dilma e o PT ﬁzeram crer na
campanha eleitoral. O Brasil real é diferente do “país
das maravilhas” que alguns Senadores chegam a citar
aqui desta tribuna – Senadores da base do Governo.
Os petistas que acreditam que o Brasil vive maravilhas
não conhecem este País ou estão sofrendo de visão
lulática de um mundo imaginário.
Tenho certeza que as coisas não estão às mil
maravilhas, pois ando pelo interior do meu Estado e
sei o quanto estamos carentes de tudo, sobretudo de
infraestrutura.
O Sr. Humberto Costa (Bloco/PT – PE) – Senador Flexa Ribeiro, peço a V. Exª...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Já
concedo um aparte a V. Exª com muita honra. Só quero
concluir em função do tempo, se bem que a Senadora Marta Suplicy não está mais presidindo, e sei que
o Senador Wilson Santiago, com generosidade, não
será tão regimentalista e tão rígido quanto a Senadora
Marta Suplicy é quando assume a Presidência.
Se V. Exª me permitir, Presidente Senador Wilson
Santiago, posso conceder o aparte ao Senador Humberto sem perder meu tempo para concluir o pronunciamento. Vai depender de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Ainda restam, do tempo de V. Exª,
quatro minutos. Posteriormente, haverá tolerância,
com certeza.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Senador Humberto, vou concluir; depois, dou-lhe o aparte, porque eu gostaria de ﬁcar debatendo a tarde toda
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com V. Exª e com os outros companheiros do Partido
dos Trabalhadores aqui no Senado Federal.
É preciso que tenhamos a Copa e as Olimpíadas.
Elas deveriam inclusive servir para darmos um saldo de
logística neste País e não para, como estamos vendo,
darmos um pulo no abismo sem ﬁm de endividamento
e irregularidades nas obras.
Está vindo aí uma medida provisória, Senador
Humberto Costa, que pretende que as obras da Copa
não cumpram as exigências de Lei das Licitações, a
8.666, que seja ﬂexibilizada. Imagine se aprovarmos
essa medida provisória que está para ser debatida,
como todas as outras, em menos de 48 horas, no Senado Federal.
É preciso também alertar que o Brasil não se limita às cidades-sedes da Copa. Temos outras 5.553
cidades que precisam do Governo Federal e da ajuda
da União. Temos, por exemplo, o meu Pará, que possui
outras obras do PAC que estão ainda mais atrasadas
e paralisadas e com indícios claros de irregularidades.
Virei à tribuna proximamente para falar especiﬁcamente
das obras do PAC no meu Estado e solicitar que o Tribunal de Contas da União faça uma ﬁscalização nessas
obras, para que possa então veriﬁcar se são apenas
indícios ou se realmente as irregularidades foram cometidas no meu Estado do Pará, no governo do PT.
É preciso fazer este alerta, pois podemos correr o
risco de ver o Governo Federal enﬁm acordar e correr
com as obras da Copa e, simplesmente, esquecer do
interior do nosso País, da população do nosso Brasil.
E as notícias sobre as obras da Copa iriam inundar as
manchetes dos jornais, enquanto a nossa população
se afunda na pobreza.
É esta atenção, ao lado da sociedade brasileira que a Oposição irá manter, vigilante, responsável
e séria, uma Oposição forte e unida, como pudemos
observar na nossa 10ª Convenção Nacional do PSDB,
realizada no sábado, dia 28, aqui em Brasília.
Nessa convenção, Senador Humberto Costa – V.
Exª ri porque V. Exª como também os seus companheiros do PT gostariam que o PSDB mostrasse desunião
na convenção; e, lamentavelmente, V. Exªs, que gostariam que isso acontecesse, viram que o PSDB está
unido. Como eu disse, nessa convenção em que foram
deﬁnidos os nomes da Executiva Nacional, foi reconduzido ao cargo de Presidente do PSDB nosso amigo, o
ex-Senador e atual Deputado Federal Sérgio Guerra,
assim como foi aclamado como nosso presidente de
honra, o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso.
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Nossa oposição, como disse, é séria e seguirá
unida em torno de um projeto que defende o Brasil e
não um partido político. Nosso País está acima das
cores e questões partidárias. E assim tivemos na convenção a força do nosso Presidente do conselho político, o ex-Governador José Serra, e o Senador Aécio
Neves, conselheiro do PSDB no Congresso Nacional.
Todos, em coro único, enfatizaram que o PSDB e a
nossa nova Executiva iniciam uma nova caminhada de
olho no futuro. E essa oposição conta com a força dos
outros partidos, além do PSDB, do DEM, do Senador
Agripino Maia, do PPS, presidido pelo Deputado Roberto Freire e, aqui no Senado, tão bem representado
pelo ex-Presidente Itamar Franco.
Senador Presidente Wilson Santiago, quero aqui
desejar pronto restabelecimento ao nosso Senador
Itamar Franco. Estive sexta-feira em São Paulo, fui
até o Hospital Albert Einstein fazer uma visita a ele e
quero, aqui da tribuna, me solidarizar com a família e
pedir a Deus o pronto restabelecimento do Senador
Itamar Franco.
Como disse, nossa oposição seguirá ﬁrme, lutando para que o nosso Brasil não ﬁque apenas com
o sentimento de otimismo, mas principalmente tenha
motivos para que esse otimismo apareça por meio da
efetiva melhoria de qualidade de vida da população
brasileira, sobretudo da minha Amazônia e do meu
Pará.
Saúdo, portanto, todos os nossos amigos e companheiros tucanos que estiveram conosco no último
sábado, em nossa convenção, e assim estendo meus
cumprimentos a todos que acreditam que o Brasil é
maior do que qualquer sigla partidária.
Encerrando, Presidente Santiago, solicito a V. Exª
que mande transcrever na íntegra a matéria do jornal
a Folha de S.Paulo, de segunda-feira, 30 de maio de
2011: “TCU vê indícios de fraude em obra do PAC”.
Pediria, então, a V. Exª que ﬁzesse a transcrição nos Anais do Senado da matéria no seu teor por
inteiro.
Se V. Exª me permitir, gostaria de ouvir o Senador Humberto Costa.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e §2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro,
a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª, Senador Flexa Ribeiro, terá o
atendimento da sua solicitação de acordo com o Regimento.
Como o tempo de V. Exª está esgotado e prorrogado por dois períodos, nós sugerimos ao Senador
Humberto Costa, Líder do PT, que caso queira usar
da palavra pode se inscrever em seguida, até como
líder do seu próprio partido.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Senador Humberto Costa, lamentavelmente, o nosso
Presidente Wilson Santiago não me permite ouvir os
esclarecimentos de V. Exª, mas nós teremos oportunidade de continuar esse debate, no bom sentido, para
que toda a Nação brasileira tenha, de forma transparente, as informações que eu peço aqui hoje neste
pronunciamento.
Vamos continuar pela tarde hoje e teremos condições e oportunidade de ouvir o aparte de V. Exª.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Com a palavra, o Senador Francisco
Dornelles em permuta com o Senador Inácio Arruda.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª tem a palavra pela ordem.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Só para registrar, Sr.
Presidente, a presença na nossa tribuna de honra da
Prefeita Maria do Carmo, deste que é um Município
referência lá na Amazônia, no Estado do Pará, que é
o Município de Santarém.
A Prefeita Maria do Carmo está aqui assistindo
a nossa sessão.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Parabéns à Prefeita, João.
Senador Francisco Dornelles, com a palavra.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, eu desejo nesta oportunidade saudar o Ministro Guido Mantega pela nomeação do Dr.
Otacílio Cartaxo para exercer o cargo de presidente
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tribunal administrativo do Ministério da Fazenda que
julga contestações de contribuintes contra autuações
do Fisco federal.
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Otacílio Cartaxo, Sr. Presidente, tem um longo
histórico de excelentes serviços prestados à Administração Pública, especialmente na Secretaria da Receita
Federal do Brasil, órgão que dirigiu com proﬁssionalismo e dedicação.
Sr. Presidente, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, do Ministério da Fazenda, tem importância fundamental na defesa dos direitos da Fazenda
Nacional e dos contribuintes. Doutrinadores do Direito
Tributário de renome nacional e internacional reconhecem a excelência e a qualidade de suas decisões em
suas publicações. A magistratura, inclusive dos Tribunais Superiores, vale-se de seus julgados para embasar decisões envolvendo matéria tributária.
O prestígio do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais avança para além de nossas fronteiras.
A experiência do Brasil tem obtido atenção do Centro
Interamericano de Administradores Tributários e da
Associação Ibero-Americana de Tribunais de Justiça
Fiscal ou Administrativa.
Criado em 2009, o referido Conselho resultou da
uniﬁcação da estrutura administrativas do Primeiro,
Segundo e Terceiro Conselhos de Contribuintes em
um único órgão, mantendo a mesma natureza e ﬁnalidade desses antigos Conselhos, qual seja a de julgamento de recursos de ofício e voluntário das decisões
de primeira instância, que versem sobre a legislação
referente a tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal.
A uniﬁcação dos Conselhos de Contribuintes em
um único órgão proporcionou maior racionalidade administrativa, redução de custos operacionais e melhor
aproveitamento e alocação dos recursos. A criação do
novo órgão resultou em mais agilidade na tomada e
implementação das decisões.
Sr. Presidente, a relevância do novo órgão, portanto, exigiu um dirigente à altura de sua função como
mediador da relação entre o contribuinte e o Estado
federal.
Por isso, Sr. Presidente, a Presidenta Dilma Rousseff e o Ministro Guido Mantega, ao nomearem Otacílio Cartaxo para o cargo de Presidente do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, decidiram pela
segurança, pela experiência, pela dedicação e, especialmente, pelo enorme conhecimento técnico do
funcionário nomeado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Sr. Presidente, pela ordem, para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª está inscrito para uma comunicação inadiável. A palavra está com V. Exª.
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O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente, Srªs e Srs...
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – V. Exª está pedindo a palavra pela ordem. V. Exª pode falar pela ordem. Para uma comunicação inadiável, V. Exª se inscreveu agora. Só depois
da próxima oradora. Pela ordem, pode falar.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero...
Nos próximos dias, Sr. Presidente, o Senado deverá receber o projeto de revisão do Código Florestal
aprovado pela Câmara dos Deputados. Será um grande momento de fazermos um debate equilibrado, que
permita oferecer ao País um código ﬂorestal moderno e que ajude o Brasil a continuar sendo um grande
produtor de alimentos, um grande produtor de agroenergia, mas também uma grande potência ambiental,
sabendo utilizar com inteligência e sustentabilidade
toda a sua biodiversidade.
Precisamos também garantir segurança jurídica aos milhões de produtores rurais brasileiros que
plantam, semeiam e labutam com suas famílias ou de
forma empresarial produzindo alimentos importantes
para o Brasil e para o mundo.
Eu digo que, às vésperas de o Brasil sediar a Conferência da ONU Rio+20, uma conferência de desenvolvimento sustentável, o País reúne todas as condições
para liderar a transição de uma economia tradicional
para uma economia verde. Para isso, a aprovação de
um código ﬂorestal que tenha os olhos voltados não
apenas para o presente e para o passado, mas sobretudo para o futuro é da maior importância.
Eu digo que o maior diferencial de competitividade da agricultura brasileira no cenário internacional é
exatamente podermos sustentar o título de agricultura
mais sustentável do Planeta.
Ao longo desses dias que antecedem a vinda do
Código Florestal para o Senado Federal, muito se especulou a respeito da relatoria na Comissão de Meio
Ambiente, até porque, regimentalmente, o Presidente
poderia avocar a relatoria naquela Comissão.
Quero aproveitar para agradecer as manifestações de apoio que tive do Líder do meu Partido, Senador Valadares; do Líder do Bloco, Senador Humberto
Costa, do Líder do Governo, Senador Romero Jucá
e de diversos outros Senadores, especialmente dos
Senadores da Bancada do PT, mas quero dizer que,
neste momento, vou indicar, logo que chegar o projeto
à Comissão de Meio Ambiente, o Senador Jorge Viana
como relator pela Comissão de Meio Ambiente.
Entendo que o Senador Jorge Viana é um Senador experiente. Foi Governador do seu Estado duas
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vezes, desenvolveu projetos importantes que aliam o
desenvolvimento da agricultura com a preservação ambiental, é um homem de diálogo, um homem estudioso,
que representa um Estado importante na luta política
pelas questões ambientais e é do Partido da Presidenta da República. Portanto, reúne todas as condições
de construir um relatório que seja do entendimento e
reconheça todo o esforço produzido na Câmara dos
Deputados pelo Deputado Aldo Rebelo, de cujo trabalho eu sou testemunha, mas, num sistema bicameral, o
Senado tem a oportunidade, como Casa Revisora, de
aperfeiçoar o projeto e apresentar um que seja fruto de
grande entendimento para a Nação brasileira.
Eu digo que neste debate nós não podemos ter
perdedores. Nós precisamos fazer com que neste debate tenhamos só vencedores, que o vencedor seja o
Brasil e seja o povo brasileiro.
Na condição de Presidente da Comissão de Meio
Ambiente, quero atuar no sentido de mediar, no sentido de produzir entendimentos entre as diversas forças
políticas, para que possamos fazer no tempo hábil. E
eu digo que o tempo hábil é o tempo do entendimento, um grande entendimento para aprovar um código
ﬂorestal à altura das responsabilidades do Brasil e das
expectativas que a população brasileira neste momento
coloca no Senado Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/PMDB
– PB) – Sobre a mesa o Ofício nº 68, de 2011.
É lido o seguinte:
Oﬁcío nº 68/2011 – GLDBAG
Brasília, 30 de maio de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Inácio
Arruda, em vaga destinada ao bloco de Apoio ao Governo, para integrar a Comissão Temporária Externa
que tem por objetivo representar o Senado Federal na
IV Conferência de Prefeitos da C40, que acontecerá
em São Paulo, de 30-5-2011.
– Senador Humberto Costa, Líder do PT e do
Bloco de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A Presidência designa o Senador Inácio Arruda para ocupar a Comissão Temporária Externa criada pela aprovação do Requerimento nº 588,
de 2011.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, poderia V. Exª repetir os
dois próximos oradores.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A primeira oradora inscrita é a Senadora
Vanessa Grazziotin. O próximo, como orador inscrito e
pela Liderança do PV, é o Senador Paulo Davim.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Quem é o próximo orador inscrito?
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – O Senador Paulo Paim e depois V.
Exª.
Com a palavra a nobre Senadora Vanessa Grazziotin.
V. Exª dispõe de dez minutos, que é o tempo
regimental.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, companheiras e companheiros, hoje, logo mais, nós iniciaremos – talvez a conclusão ocorra hoje ou, o mais tardar,
amanhã – a apreciação e a votação de quatro medidas
provisórias. Medidas provisórias que tratam de assuntos diferentes, que vão desde o reajuste, o aumento no
valor da bolsa de médicos residentes, passando pela
doação de alimentos, por hospitais universitários, até
chegarmos à Medida Provisória nº 517, uma Medida
Provisória que tem 56 artigos e que trata, Sr. Presidente, de vários e diferentes assuntos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero dizer
que um dos assuntos tratados pela Medida Provisória
nº 517, contido nos artigos 18 e 19, é a concessão de
benefícios ﬁscais, Senador Davim, para a produção
de modem, um equipamento utilizado no setor de informática.
Tal como está, isentando de PIS, Coﬁns, garantindo isenção de IPI, essa Medida fará com que várias
regiões do Brasil... Ela, principalmente, garante uma
vantagem comparativa às regiões mais desenvolvidas
do Brasil, aquelas que abrigam os maiores mercados
consumidores e também os maiores parques produtivos, em detrimento de todas as outras regiões brasileiras. E, pior ainda, é uma Medida que não garante
igualdade de competição no Brasil inteiro, porque, para
que possam Estados como o Amazonas, o Piauí ou
a Paraíba competir em condições de igualdade com
São Paulo ou o Estado do Ceará, do Senador Inácio
Arruda, o tratamento há de ser diferenciado.
Precisam esses Estados menos desenvolvidos,
que possuem uma infraestrutura e uma logística mais
precária do que os Estados e as regiões desenvolvidas, receber um incentivo um pouco maior para que
possam se igualar nas condições e concorrer em pé
de igualdade para abrigar fábricas que instalem os
processos produtivos.
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Se tenho um entendimento – e aqui aﬁrmo isto
– de que a Medida Provisória contribui para a maior
concentração ainda da produção no Sudeste brasileiro,
prejudicando, desta forma, todos os Estados brasileiros, o prejuízo que ela traz à Zona Franca de Manaus
é muito maior, muito maior. Se o Brasil tem uma Zona
Franca de Manaus que está instalada e sediada no Estado do Amazonas, isso não ocorreu nem ocorre por
acaso, mas exatamente porque naquela região temos a
tarefa, a grande responsabilidade de proteger a maior
ﬂoresta tropical do Planeta. Vide a grande polêmica, o
grande debate em torno do Código Florestal.
Enquanto nós estamos debatendo o Código Florestal, nós podemos falar, com muita alegria, que o Estado do Amazonas é o Estado que tem mantido a maior
cobertura vegetal intacta: em torno de 96% a 98% das
ﬂorestas do Amazonas estão preservadas. E isso, de
acordo com estudos, de acordo com levantamentos,
com pesquisas, em grande parte, nós devemos à existência do Projeto Zona Franca de Manaus.
Portanto, Sr. Presidente, quando se edita uma
medida provisória em que se estendem os benefícios
ﬁscais para todo o País, como se todos estivessem
obtendo uma grande vantagem, sem levar em consideração as desigualdades regionais e, principalmente,
a existência do polo industrial na cidade de Manaus, a
gente gera um grande problema para o Brasil.
Então, é nesse aspecto, Sr. Presidente, que eu
aqui digo que, por ser a medida provisória muito ampla
– nós concordamos com vários de seus pontos, com
vários de seus artigos –, nós temos que saber como
tratar um item especíﬁco contido nos arts. 18 e 19.
Na mesma linha, foi editada, na segunda-feira
da semana passada, outra Medida Provisória, com
o nº 534.
A Medida Provisória 534, que ainda vai tramitar
pela Câmara até chegar ao Senado, também prevê
isenção de tributos, portanto incentivos ﬁscais para a
produção de tablets no Brasil. Vejam os senhores: a
Medida Provisória 517 tratou dos modems, e a Medida Provisória 534, editada recentemente, trata dos
tablets.
O que são os tablets? Aqueles computadores
de tamanho menor, portátil, cujo teclado é embutido.
Pois os tablets, por meio da Medida Provisória 534,
estão sendo inseridos na Lei de Informática, que garante inúmeros incentivos ﬁscais.
E forte tem sido o debate no Brasil, além das
intervenções, das declarações de que uma grande
empresa produtora da marca Apple, que produz o
iPad, o iPod, tem interesse de vir ao Brasil, mas teria
feito uma série de reivindicações – para não dizer exigências – ao Governo brasileiro para que aqui ela se
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instalasse. E, certamente, entre essas reivindicações,
está a concessão de incentivos ﬁscais.
Quero dizer a V. Exª, às Srªs e aos Srs. Senadores, que a Lei de Informática, que vigora no Brasil e que
incentiva a produção de produtos no setor de informática para que possamos nos desenvolver nessa área
estratégica, fundamental e importante para o Brasil e
o para o mundo inteiro, existe desde 1991.
Entretanto, as modiﬁcações sofridas na lei, as
mudanças operadas na lei em 2001, dez anos depois,
portanto, causaram prejuízos enormes à Zona Franca
de Manaus. Aquela época, 2001, Senador Inácio Arruda, o polo de informática instalado na Zona Franca
de Manaus participava do total do faturamento com
22%.
De 2001, quando foi aprovada a Lei de Informática, até agora, 2011, dez anos depois, a participação
do polo de informática no faturamento da Zona Franca de Manaus foi reduzido a 9%. Caiu de mais 22% a
9%. Traduzindo em outras palavras, o que isso signiﬁca? Fechamento de fábricas, fechamento de postos
de trabalho, e a região, o Estado deixar de ter arrecadação. É isso que signiﬁcou. Se as fábricas, em sua
maior parte, tivessem ido, repito, para o Ceará, para a
Paraíba, para o Piauí, para Roraima, perfeito, não teria
problema nenhum. De fato, algumas foram. Acho que a
Bahia, em Ilhéus, tem um pequeno polo de informática,
mas 75% do setor foi parar onde? No Estado de São
Paulo. Setenta e cinco por cento do setor.
Eu aqui não tenho absolutamente nada contra
São Paulo. Acho, aliás, que, nestes últimos anos, a
participação de São Paulo no PIB brasileiro foi bem
diminuída. Por conta de quê? De uma política nacional? Não, por conta de uma política de incentivos ﬁscais que é bancada pelos governos estaduais, que é
a tal da guerra ﬁscal, de que tanto se fala no Brasil.
Essa, sim, tem funcionado como uma verdadeira política de desenvolvimento regional, que são os Estados
brasileiros utilizando do seu principal tributo para atrair
empresas. Então, São Paulo não perdeu nada. Deixou
de ganhar, porque o Governo do Estado do Ceará tem
sido ousado, o Governo do Estado da Bahia tem sido
ousado, o Governo do Estado de Pernambuco, o Governo do Estado do Espírito Santo têm sido ousados,
para levar alguns incentivos aos seus Estados.
Agora, quando nós chegamos na política nacional, isso é o que acontece quando a política é de incentivo nacional.
Então, nós precisamos, Senador João Pedro,
iniciar uma reﬂexão.
Estivemos hoje de manhã com o Governador
Omar Aziz. Eu o acompanhei numa visita, numa conversa com o Senador José Sarney. Ele veio tratar o
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assunto. O Senador José Sarney recebeu com toda
cordialidade o Governador do Estado do Amazonas,
que debateu o assunto com ele esta manhã.
Acompanhei o Governador do Amazonas também numa visita, numa conversa com o Presidente da
Câmara dos Deputados, Marco Maia, porque é assim:
parece que não há grandes problemas, mas uma hora
é o moldem, Senador João Pedro, que como eu representa o Estado do Amazonas, outra hora é o tablet.
E depois? Qual será a diferença de um televisor para
um computador?
Nós conseguimos garantir que a área de entretenimento constasse da lista negativa. Ela não pode ser
inserida nos benefícios da Lei de Informática, porque
mais de 35% da participação da produção da Zona
Franca de Manaus vem de eletroeletrônicos. E nós
vivemos o período da convergência digital.
Então, eu quero aqui, Sr. Presidente, o tempo
já vai se encerrando, dizer que foram apresentadas
68 emendas à Medida Provisória nº 534. O Senador
Eduardo Braga, também do Amazonas, ex-Governador
do Estado, que muito lutou para que a gente não perdesse ainda mais daquilo que nós conquistamos com
muita diﬁculdade, deverá ser o relator dessa medida
provisória. Repito: 68 emendas foram apresentadas a
essa medida provisória.
Nós precisamos, Senador Mozarildo, abrir um
canal de diálogo e negociação com o Governo Federal
em dois aspectos. Primeiro, vamos levar em consideração a Zona Franca de Manaus. Segundo, vamos levar
em consideração também a necessidade do desenvolvimento regional do País, da desconcentração da
produção, porque o problema não é só do Amazonas,
da Zona Franca de Manaus.
(Interrupção do som.)
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – é um problema de todo o Brasil. Mesmo que
fosse exclusivo da Zona Franca, eu repito aqui, nós
temos o maior patrimônio do mundo a defender, o patrimônio ambiental, a maior ﬂoresta. E defender como?
Vejamos o que está acontecendo nos Estados do Pará
e de Rondônia. Não são problemas vividos no Estado
do Amazonas nas mesmas proporções, não. E por que
isso? Porque nós temos uma Zona Franca que, indiretamente, gera mais de 600 mil empregos. Então, esse
não é um problema do Estado do Amazonas. Não é.
Aqui repito: a bancada do Amazonas está unida. Nós
vamos nos reunir com a bancada de toda a Amazônia,
Nordeste, queremos discutir com todos.
O Governador Omar Aziz, que, neste momento,
deve estar com a Presidente Dilma, tem-se reunido

106

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

com a bancada, e todos nós apresentamos emendas
que vão no mesmo sentido.
Não queremos tirar nada de ninguém e não queremos a exclusividade de nada, mas também não podemos aceitar ser excluídos de tudo, Senador Wilson
Santiago.
Então, quero, desde já, sei que contamos com o
apoio de V. Exª, com o apoio do meu líder de bancada, Senador Inácio Arruda, com o apoio do Senador
Mozarildo. Debatíamos um assunto semelhante na
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do
Senado Federal. E é um diálogo, um debate que não
pode iniciar na véspera da votação da medida provisória daqui a 90 dias. Devemos começar hoje.
Nas comissões, Senador João Pedro, vamos
apresentar um requerimento juntos. Vamos debater a
medida provisória desde já nas comissões desta Casa,
fazer um grande debate com várias comissões, com
a Comissão de Meio Ambiente. O que tem a ver? Tem
muito a ver, porque é a Zona Franca defendendo o
meio ambiente, com a Comissão de Economia, a Comissão de Infraestrutura, um grande debate, porque
precisamos inaugurar esse diálogo com o Governo
Federal para que nossas regiões não percam, porque,
se nossas regiões perderem, o Brasil perde.
Muito obrigada.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Excelência, eu queria pedir a minha inscrição para uma
comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Parabéns, Senadora Vanessa, pelo
pronunciamento de V. Exª, quando lembra ou defende
o interesse das regiões, digo até dos Estados mais pobres desse País, que não é o caso do Amazonas. Mas
a política de incentivos do Governo Federal, de fato,
deve ser direcionada para os Estados mais pobres do
País, onde se precisa de mais empregos.
Com a palavra pela Liderança do PV, o Senador
Paulo Davim.
Senadora Marinor, V. Exª está inscrita para uma
comunicação inadiável. É a terceira inscrita.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, que horas eu vou falar?
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Logo após Paulo Davim, será V. Exª,
Senador Antonio Carlos Valadares.
Logo após o Senador Valadares será V. Exª, Senadora Marinor.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Agradeço.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, nesse ﬁnal de semana, ﬁz uma in-
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cursão no meu Estado, visitei a região do Seridó, alguns Municípios.
A região do Seridó é uma região que sofre com
a desertiﬁcação acelerada. Visitei a Adese, onde participei de uma reunião. A Adese é a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Seridó.
Visitei algumas outras instituições também de
grande respeitabilidade na região, como a APAE, como
a Fundação Belo Amor. Enﬁm, conheci e me atualizei
nas questões do Seridó.
E ﬁquei surpreso, Sr. Presidente, porque, por
onde passei, com quem conversei, fui indagado sobre
a questão do Código Florestal, talvez pelo fato de ser
Senador pelo Partido Verde. As pessoas costumam
associar temas ambientais aos parlamentares do Partido Verde, mas, na verdade, temas ambientais dizem
respeito a todos os parlamentares, independente da
sigla partidária.
Mas ﬁquei, de certa forma, satisfeito porque deu
para aferir a valorização que a população, que o cidadão comum, que a cidadã comum está dando a essa
discussão do Código Florestal. A sociedade civil está,
sim, acompanhando. Engana-se quem achar que a
sociedade civil, o homem mais simples, a mulher mais
simples da sociedade que compõe a legião de anônimos deste Brasil afora não está acompanhando esse
debate do Código Florestal.
As pessoas do interior do Brasil, sobretudo, têm
uma ligação muito mais próxima com o meio ambiente
do que imaginamos, até mesmo do que as pessoas
que nasceram e foram criadas em grandes centros urbanos. Elas externaram para mim a preocupação com
a aprovação do Código da forma como foi aprovado
na Câmara Federal.
Eu, todos já sabem, já ﬁz alguns pronunciamentos desta tribuna, externando, Senador Inácio, a minha
preocupação com essa matéria. Eu acho que o Brasil
não tem o direito de dar um passo atrás. O Brasil, que
é tido como um País que oferece ao mundo a mais
avançada legislação ambiental, o Brasil, que tem a
maior ﬂoresta tropical do mundo, o Brasil, que tem o
maior rio em volume d’água do mundo, o Brasil, que
tem a maior biodiversidade do mundo, este País não
pode retroceder.
E conﬁo muito, estou muito otimista com o debate aqui no Senado. Que a gente promova um debate
isento das emoções, de interesses outros. Que a gente
promova o debate, deixando de lado as posições fundamentalistas de lado a lado. Que a gente dê ouvidos
às informações técnico-cientíﬁcas de instituições que
podem, sim, contribuir para que saia um texto que venha ao encontro dos interesses do Brasil. Que a gente
dê a nossa contribuição para este País.
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Alegrou-me muito a informação de que o Senador Jorge Viana, homem experimentado, um político
de história, conhecedor da matéria por formação proﬁssional, será o nosso Relator da comissão da qual
faço parte, a Comissão do Meio Ambiente.
Fiquei feliz ao participar hoje de uma reunião com
vários Senadores, doze ou treze Senadores, juntamente
com a Senadora Marina Silva, com o Deputado Sarney
Filho, com um grupo de assessores do Partido Verde e
representantes da sociedade civil, para começarmos
a discutir ponto a ponto o que foi aprovado no substitutivo do Deputado Aldo Rebelo.
Eu acho que o Senado pode contribuir consubstancialmente com essa...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Acho
que nós temos não só como, mas também temos a
obrigação de discutir com profundidade, uma discussão verticalizada, valorizando as informações que nos
chegam dos vários recantos do Brasil, até porque este
é um país de dimensões continentais, um país com vários biomas, um país que tem as suas particularidades
regionais das quais nós não podemos nos esquecer.
Nós precisamos também olhar para a nossa produção
do agronegócio, nós não podemos também nos esquecer. Nós sabemos da importância do agronegócio na
contribuição do PIB brasileiro, mas não justiﬁca, em
nome desse avanço, de aumentar a produtividade, sacriﬁcarmos o maior patrimônio que este país tem, que
é o seu patrimônio ambiental. Não podemos sacriﬁcar
a biodiversidade deste País.
Eu tenho dito, reiteradas vezes, Senador Inácio
Arruda, que a biodiversidade é uma prateleira de opções de que a Ciência pode lançar mão a qualquer
momento ou a qualquer tempo, para contribuir com o
bem-estar da população, com o bem-estar do ser humano. A Ciência poderá, sim, como já fez várias vezes,
lançando mão do que a biodiversidade nos oferece,
para o bem da própria humanidade.
Portanto, Sr. Presidente, quero parabenizar o Senador Jorge Viana pela escolha da Comissão de Meio
Ambiente para ser Relator dessa matéria, quando aqui
chegar. Quero registrar a minha preocupação e que
a gente faça um debate, sobretudo nesta semana do
meio ambiente...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV - RN) – O próximo dia 5 é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Portanto,
que a gente aproveite esta semana do meio ambiente para começar a discutir o Código Florestal, que a
gente reacenda esse compromisso que todos temos
com esse patrimônio ambiental brasileiro e que faça-
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mos um debate esclarecedor, um debate enriquecido
de idéias e compromissos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Paulo Davim, o
Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
- AP) – Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a
recente aprovação do Código Florestal na Câmara dos
Deputados, ainda que por larga margem, não obteve
na sociedade civil receptividade equivalente.
Claro está que, para além das necessidades que
o novo Código atende, restam imperfeições que caberá
agora ao Senado examinar – e corrigir.
Sem entrar em juízos de valor quanto ao resultado da Câmara, cuja independência e bom senso
prezamos, é notório que a votação se deu em ambiente emocional, instigado por lobbies poderosos de
ambientalistas e produtores rurais que prejudicaram o
exame sereno da matéria.
E sabemos que, quando a emoção prevalece,
reduz-se a capacidade de avaliação e isenção.
Tratando-se de um tema como esse – o meio
ambiente - que está muito acima de ideologias e disputas partidárias, é inconcebível que se permita que
seja decidido no grito.
Nosso primeiro dever, pois, é despojar o tema
de carga emotiva que sobre ele foi posta e nos debruçarmos sobre os estudos que a respeito produziram
entidades cientíﬁcas, como a Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência e a Academia Brasileira
de Ciências.
Não podemos ignorar que meio ambiente é acima de tudo, ciência –não ideologia.
Não há dúvida de que é necessário um novo Código Florestal para o país, já que o anterior, de 1965,
legislou sobre uma realidade já muito superada.
Há 46 anos, o Brasil tinha menos de um terço
da atual população, importava alimentos e os efeitos
geopolíticos da transferência da capital federal para o
Centro-Oeste ainda não tinham ocasionado a expansão da fronteira agrícola do país para o Norte.
De outro lado, o tema da ecologia ainda não
constava da agenda dos governos e a ciência não dispunha de conhecimentos que hoje tem para orientar a
elaboração legislativa dessa matéria.
Por essa razão, o Código de 1965 teve que receber, de duas décadas para cá, emendas sucessivas,
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para ajustar-se a uma realidade ambiental já sob o
exame mais acurado da ciência, de modo a preservar
o equilíbrio e a biodiversidade da natureza brasileira.
Resultou disso uma colcha de retalhos – mais de
60 emendas –, que impôs a necessidade de se elaborar um novo Código.
E esse reexame, longe de afrontar a Câmara, apenas põe em prática os fundamentos do sistema bicameral, cujo objetivo é exatamente este: aprimorar as propostas legislativas antes que se transformem em lei.
Feito esse preâmbulo, vamos aos pontos que considero indispensáveis nesta reavaliação da proposta.
Comecemos pela regularização ambiental, o
Programa de Regularização Ambiental (PRA), que o
novo Código propõe que deixe a esfera exclusiva do
Governo Federal e passe também à dos Estados e
Municípios.
Esse programa deﬁne as regras para que o proprietário de terra que praticou desmatamento ilegal
recupere sua condição legal.
O Governo Federal argumenta – e com razão –
que a descentralização desvia o sentido preservacionista do programa, na medida em que fatalmente induz
Estados e Municípios a usá-lo como fator de atração
de investimentos, oferecendo medidas de ﬂexibilização
em relação aos limites de desmatamento.
Teríamos, então, uma versão ambiental do que
ocorre na área tributária com a chamada guerra ﬁscal.
Seria desastroso para o país, com riscos de aumentar
a incidência de tragédias climáticas que, nos últimos
tempos, têm marcado a vida brasileira.
O relatório aprovado prevê ainda, nessa questão,
outra incongruência: estabelece que, se o produtor cumprir as exigências do Programa de Regularização...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Valadares, pediria a V. Exª licença
para registrar a presença no plenário dos alunos do
4º e 5º ano do Ensino Fundamental da Escola Classe
II de Ceilândia, Distrito Federal.
Muito obrigado a todos pela visita.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – O relatório aprovado prevê ainda, nessa
questão, outra incongruência. Estabelece que, se o
produtor cumprir as exigências do Programa de Regularização Ambiental, suas multas serão convertidas em
preservação e suas atividades, legitimadas. E a incongruência aí está: como recuperar áreas desmatadas
e, simultaneamente, legitimar o desmate? É claro que,
com essa opção, vai prevalecer o desmate.
Subscrevemos, pois, quanto a isso, as restrições
já manifestadas pelo Ministério do Meio Ambiente e
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chanceladas pelas entidades cientíﬁcas que mencionei – SBPC e ABC.
Outro ponto refere-se às Áreas de Preservação
Permanente – as APPs. Nessa questão, extremamente delicada, já que envolve pequenos e médios agricultores, em áreas plantadas há décadas, o Governo
transigiu no limite.
Admitiu a plantação de cana, fumo, café, maçã,
uva e outras frutas em matas ciliares, encostas e topos de morros. Mas não transige com um item incluído
na proposta aprovada na Câmara: a inclusão da cana
de açúcar, cultura de ciclo longo, entre as admissíveis
nessas áreas de APPs, bem como a criação de gado
nos topos de morros, bordas de tabuleiro e chapadas
e áreas com mais de 1.800 metros de altitude, locais
cientiﬁcamente classiﬁcados como APPs.
Com relação à anistia aos proprietários de imóveis
de até quatro módulos ﬁscais – de 20 a 400 hectares
–, dispensados no relatório Aldo Rebelo de recompor
a reserva legal desmatada, é um tema a discutir – e o
Governo já acenou com a disposição de transigir.
Mas não nos parece justo, nem adequado, muito
menos moral, o que estabelece a emenda que libera
plantações e pastos feitos em áreas de preservação
permanente até julho de 2008.
O Governo, nesse particular, preocupa-se não
apenas com o dano ambiental – já em si gravíssimo
–, mas com o sentido moral e simbólico de beneﬁciar
quem mal cumpriu as normas que protegem o meio
ambiente.
Abre-se aí um precedente para que os desmatadores continuem a agir e, no futuro, pleiteiem nova
anistia. Conhecendo a natureza humana, não podemos
deixar de considerar essa hipótese.
Por essa razão, o Governo se opôs à retirada dos
arts. 58 e 59 do relatório Rebelo, que previam punição
para quem desmatou ilegalmente e impunham ainda
restrições à concessão de crédito e sanções para quem
descumprisse o embargo.
É inadmissível, Sr. Presidente, e nisso não há
como divergir, que se retirem os instrumentos punitivos
para quem foi condenado em processo administrativo
e é reincidente na infração.
Insisto: não se trata apenas de questão ambiental, mas de cláusula moral. O Legislativo não pode legitimar o que é ilegítimo.
Não há como negar a importância que a agropecuária tem hoje para a economia brasileira, onde,
além de gerar renda e emprego no campo, responde
por sucessivos superávits na balança comercial.
O Brasil ocupa hoje o primeiro lugar na exportação de soja; possui o maior rebanho bovino comercial
do mundo; é o maior exportador de café, açúcar, suco
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de laranja e carne bovina; ocupa posição de destaque
em diversas outras cadeias produtivas do agronegócio; e ainda é um dos maiores produtores mundiais de
biocombustíveis.
Esse êxito, no entanto, não exclui o fato de que
essa performance produziu alguns efeitos colaterais
nocivos, que podem – e precisam – ser corrigidos.
O processo histórico de ocupação do território
brasileiro resultou, em alguns casos, no aumento das
pressões sobre o meio ambiente, em processos erosivos, na perda da biodiversidade, na contaminação
ambiental e em desequilíbrios sociais.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Peço a V. Exª mais dois minutos para
terminar, Sr. Presidente.
O desperdício de recursos naturais decorrentes
do uso inadequado das terras, segundo estudos do
SBPC e da ABC, é uma realidade a ser enfrentada,
levando a repensar – e ajustar – essa ocupação para
evitar os erros do passado e promover uma gradual
adequação ambiental da atividade rural, sem prejuízo
da exuberância produtiva que exibe.
Daí a importância desse novo código, da necessidade de colocá-lo acima de disputas partidárias ou
ideológicas.
A votação na Câmara foi tratada na mídia e por
alguns partidos políticos em termos de vitória ou derrota do Governo. Mas o que está em pauta não é isso.
A vitória ou derrota, nesse caso, não será do Governo
ou da oposição, mas do País.
É ele que pagará a conta do desfecho. E é essa
responsabilidade que está posta sobre o Senado,
incumbido que está de rever a matéria – missão
para a qual peço a máxima serenidade e isenção,
em respeito à natureza e à segurança da população brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, antecipando já os grandes e profundos debates em torno do novo
Código Florestal, que será debatido nesta Casa.
Agradeço.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado a V. Exª.
Com a palavra a Senadora Marinor Brito, para
uma comunicação inadiável, como Líder do PSOL.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, antes
de iniciar a minha comunicação inadiável, quero registrar as presenças da Prefeita de Santarém, Drª Maria
do Carmo, do Presidente da Câmara Municipal de
Santarém, o Vereador José Maria Tapajós, e de uma
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comitiva que tem circulado aqui no Congresso Nacional – quase todos os dias a gente cruza com eles nos
corredores e já tive oportunidade de receber alguns
–, que faz parte do movimento pela divisão do Estado
de Tapajós.Eu não poderia deixar, na oportunidade em
que eles estão presentes no plenário, de explicitar a V.
Exªs a minha posição com toda a coragem, com toda
a ousadia que é peculiar à minha personalidade e à
minha trajetória política.
Acabei de dar, neste momento, uma entrevista ao
Brasil Econômico, e a Natália está aqui aguardando
mais algumas. Dentre elas, uma trata dessa questão
da divisão do Estado do Pará.
Sou da cidade de Alenquer. Nasci na região do
Baixo e Médio Amazonas do Tapajós e migrei, aos
oito anos de idade, junto com minha família, por falta
de condições de sobrevivência naquela região e ter o
direito de estudar. Como eu, milhares de famílias ﬁzeram esse processo migratório.
Eu tenho a tranquilidade, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, de dizer que, na história
do Pará, na trajetória política dos políticos do meu Estado, os governos que se sucederam foram os grandes responsáveis pelo sentimento de separação que
uma parcela signiﬁcativa da população tem naquela
região; um Estado com patrimônio econômico, potencial hídrico, potencial energético, potencial de ﬂorestas, potencial mineral, que dá inveja a qualquer país
do mundo; um Estado capaz de sustentar econômica
e ﬁnanceiramente todo o povo brasileiro se os olhares
do Governo Federal também estivessem voltados para
lá ao longo dos anos.
A nossa região está abandonada, é uma parte
da Amazônia brasileira que vive no ﬂagelo, que vive
o desespero do trabalho escravo, que é campeã no
número de mortes no campo – ainda esta semana,
tivemos dois exemplos -; e que tem os piores índices
educacionais e de desenvolvimento humano do País.
Envergonha-nos ser o Estado com o maior número
de rotas de tráﬁco de seres humanos do País, e esse
sentimento, lamentavelmente, tem tomado conta dos
corações e das mentes, Sr. Presidente, de uma parcela da população.
Como disseram agora os jornalistas: “a senhora
é corajosa”, eu digo: não, os outros que são covardes,
que não têm coragem de explicitar suas posições.
Nós defendemos, o PSOL, o direito plebiscitário.
Defendemos e vamos defender, quando da discussão
e votação da reforma política, a ampliação dos mecanismos de participação do povo, mas como instrumento
de informação que possibilite aos que são a favor e
aos que são contra, aqueles que não entendem desse
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debate, saber o que vai acontecer no dia seguinte, se
o povo do Pará decidir dividir o Estado.
Eu sou a favor do plebiscito, mas sou contra a
divisão do Estado, e não tenho medo de dizer, porque
tenho argumentos, tenho estudado, tenho buscado
me informar. Eu não quero deixar de ser paraense
porque nasci na região do Tapajós. Eu não quero
que nenhum cidadão do meu Estado se sinta menor
porque, historicamente, foi violentado pela falta de
políticas públicas. Eu não quero continuar vendo, na
minha região, casos como o da criança estuprada, um
menino de cinco anos que passou um ano para ter o
direito de reconstituir o ânus, ou de crianças morando
na delegacia, junto com os policiais e presos, como
o ocorrido em Alenquer.
Eu quero aqui, Sr. Presidente, de cabeça erguida, dizer que, se alguns se acovardam e estão atrás
da sua posição, com medo de perder o eleitorado,
eu tenho orgulho de dizer que eu tive uma votação
expressiva naquela região. Eu vim para cá e quero
continuar orgulhando o meu povo, olhando nos olhos
e falando a verdade.
Eu não vim aqui para mentir, para ser subserviente a ninguém. Eu vim aqui para defender o que
eu acredito; para defender melhores condições de
vida para o povo do meu Estado, um Estado rico, que,
enquanto tiver políticos como Jader Barbalho, que há
25 anos saqueia os cofres públicos do Estado, não vai
ter condições de vida, nem dividindo, nem separando,
nem juntando o Estado.
Pelo povo do Pará, por um Pará forte, com as
nossas ﬂorestas em pé, eu apelo...
(Interrupção do som.)
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA – ...para
que o debate aqui aconteça e que o plebiscito seja
capaz de instrumentalizar o Estado inteiro do que é
de fato melhor para aquela posição.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) –

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento de inversão da pauta
– dois requerimentos: o requerimento da Senadora Ana
Amélia, que entrou em primeiro lugar, e o requerimento
do Senador Romero Jucá, que entrou em segundo lugar. Como as medidas foram editadas no mesmo dia,
é possível a inversão.
Vou submeter, em primeiro lugar, o requerimento da Senadora Ana Amélia. Ela pede que a inversão
da pauta seja feita e que o Item 4, da Ordem do Dia,
seja o Item 1º.
É o seguinte o requerimento:
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REQUERIMENTO Nº 614, DE 2011
Nos termos do art. 175, inciso IV, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro inversão da pauta
da Ordem do Dia da Sessão Plenária, para votação
preferencial do Projeto de Lei de Conversão nº 15, de
2011, proveniente da Medida Provisória nº 519, de
2010. – Senadora Ana Amélia (PP – RS).
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Se todos os Senadores aprovarem...
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Sr. Presidente, pela ordem. O Item 4 é exatamente qual matéria?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Item 4 diz o seguinte: “Autoriza o Poder
Executivo a doar estoques públicos de alimentos para
assistência humanitária internacional.”
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – E o segundo ponto, Sr. Presidente, a Medida
Provisória que trata do aumento das bolsas para médicos residentes?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – É o Item 2 da pauta.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela
ordem.
Há um requerimento meu, também, solicitando
que o Item 2 da pauta, a MP 517, da qual distribuí o
relatório ontem, fosse o primeiro item. Mas, como a Senadora Ana Amélia solicitou que o primeiro item fosse
o Item 4, então solicito que o primeiro item seja o da
Senadora Ana Amélia, o Item 4, e o item da MP 517
seja o item segundo, porque, como os dois relatórios
que dizem respeito à questão médica só foram distribuídos hoje, a Oposição está dizendo que, em tese, só
teria condições de votar amanhã essas duas matérias.
Então, ﬁca a solicitação de que o primeiro item seja o
Item 4; e o segundo item, o Item 2 da pauta.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação o requerimento da Senadora Ana
Amélia.
Os Srs. Senadores que o aprovarem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O primeiro item da pauta será o item nº 2 da
pauta de hoje.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ainda
no intuito de aproveitarmos a sessão de hoje, já que me
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parece que o entendimento das principais Lideranças é
ﬁcarmos apenas na discussão desta Medida Provisória
nº 517, que V. Exª possa colocar em discussão, já que
há precedente em relação a isso, um projeto de autoria
de V. Exª que trata exatamente da discussão sobre um
novo rito de tramitação das medidas provisórias.
V. Exª poderia, sem prejuízo das matérias objeto
de medidas provisórias, colocar também em discussão, para que contássemos mais um dia, o quarto
dia de discussão desta matéria, que na verdade está
na essência, na base, para que possamos corrigir os
descalabros a que estamos assistindo hoje – e este
é mais um deles – em relação a medidas provisórias
que tratam de inúmeros assuntos.
Portanto, esse assunto, a meu ver, deveria ter
inclusive precedência, pela sua urgência e relevância
em relação às medidas provisórias, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Aécio Neves, a medida provisória, infelizmente, pela Constituição, bloqueia a pauta e nós
temos que seguir essa parte da votação das medidas
provisórias. Em seguida, nós entraremos nas matérias administrativas e nas que constam da pauta, inclusive esta medida, que tem prioridade. É a número
um delas.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
Agradeço a V. Exª. Respeito a decisão de V. Exª, mas
apenas lembro que, a partir de uma iniciativa do então
Presidente Michel Temer e depois de uma jurisprudência consagrada pelo Supremo Tribunal Federal,
matérias que não são objeto de medida provisória não
entrariam na ordem de trancamento de pauta. Poderia
haver essa excepcionalidade.
Mas respeito a decisão de V. Exª e chamo atenção apenas para a necessidade de, rapidamente, discutirmos e aprovarmos o entendimento consagrado na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para
não ﬁcarmos novamente submetidos à discussão de
uma medida provisória como essa, que traz mais de
trinta artigos introduzidos na Câmara dos Deputados,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Aécio Neves, a Mesa apenas está
cumprindo o Regimento. Aqui, o Senado não adotou a
mesma decisão da Câmara. Lá, eles exigem que seja
feita a votação em uma sessão extraordinária e não
na sessão ordinária.
Muito obrigado a V. Exª.
Discussão, em turno único.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Sr. Presidente...
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senadora Vanessa.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, apresentei, no dia de ontem, um requerimento
solicitando a formação de uma comissão externa para
acompanhar os casos de violência no campo, no Brasil.
Foram quatro mortes em seis dias.
O Governo Federal promoveu uma reunião de
emergência, ontem, e penso ser importante o Senado Federal ajudar também na busca de uma situação
mais segura no campo brasileiro.
Então, eu gostaria, se possível, no ﬁnal da Ordem
do Dia, que V. Exª pudesse colocar em votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Concordo com V. Exª. É uma matéria muito importante e nós pretendemos incluí-la na Ordem do Dia.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Muito obrigada.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Sr. Presidente, pela ordem também.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Mozarildo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas para
que, após a apreciação das medidas provisórias já
acordadas, também seja apreciado o Substitutivo da
Câmara que cuida da convocação do plebiscito para
consultar a população do Pará sobre a criação do Estado do Tapajós.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado a V. Exª.
Item 4:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 15, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 519, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 15, de 2011, que autoriza
o Poder Executivo a doar estoques públicos
de alimentos, para assistência humanitária internacional, (proveniente da Medida Provisória
nº 519, de 2010).
Hoje, transcorre a segunda sessão da matéria,
que foi apresentada na Câmara e teve como Relator
o Deputado Luis Carlos Heinze e resultou no Projeto
de Lei de Conversão nº 15, de 2011, da Medida Provisória nº 519.
Prestados esses esclarecimentos, a Mesa concede a palavra à Senadora Ana Amélia, Relatora-revisora
para proferir parecer sobre a matéria.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr.
Presidente, pela ordem, muito rapidamente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senadora Lídice da Mata.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Apenas para registrar um voto de pesar, Sr. Presidente, pelo sepultamento,
ontem, na cidade de Salvador, do mestre de Economia
Osmar Sepúlveda, homem de muita importância para a
vida política, pública e universitária da Bahia, que ontem se foi e tem de nós, da bancada baiana, um voto
de pesar, de consternação e de abraço e saudade aos
seus familiares. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Mesa associa-se ao pesar de V. Exª e do
povo baiano pelo falecimento que a senhora acaba
de comunicar.
Muito obrigado.
Com a palavra a Senadora Ana Amélia.
PARECER Nº 362, DE 2011–PLEN
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para proferir parecer. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr.
Presidente José Sarney. Quero agradecer ao Plenário
desta Casa a aprovação da inversão da pauta nesta
tarde, porque a Medida Provisória nº 519, Projeto de
Lei de Conversão nº 15, de 2011, é de um único tema:
a doação de alimentos em caráter humanitário. Portanto, não há polêmica em torno de uma série de outras
matérias, de outra natureza, a não ser especiﬁcamente
essa assistência humanitária internacional, que autoriza a União a doar estoques públicos de alimentos a
países e regiões recentemente afetados por efeitos
naturais e sociais de grandes proporções.
Meu agradecimento especial, porque esta Medida
Provisória vai não só resolver essa questão de doação
de alimentos do Programa das Nações Unidas, mas
também, de outra forma, permite que o Governo brasileiro adquira estoque da produção de feijão, de milho
e de arroz sobretudo, que neste momento, no caso do
arroz, os Estados de Santa Catarina e Rio Grande do
Sul enfrentam um problema bastante grave em relação
à comercialização.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o meu
relatório.
Foi submetido à apreciação do Congresso Nacional desta Casa o Projeto de Lei de Conversão (PLV) nº
15, de 26 de maio de 2011, oriundo da Medida Provisória nº 519, de 31 de dezembro de 2010, que autoriza o
Poder Executivo a doar estoques públicos de alimentos
para assistência humanitária internacional.
O PLV em exame foi aprovado pela Câmara dos
Deputados, nos termos do parecer proferido pelo Deputado Luis Carlos Heinze.
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Pelo art. 1º do PLV ﬁca a União autorizada a doar
estoques públicos de alimentos a certos países, por
intermédio do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas (PMA), até 12 meses após publicação de
lei equivalente. Os produtos previstos para essa doação e seus limites estão listados no Anexo deste PLV.
Nomeadamente, são até quinhentas mil toneladas de
arroz; até cem mil toneladas de feijão; até cem mil toneladas de milho; até dez mil toneladas de leite em pó
e até uma tonelada de sementes de hortaliças.
Os países potencialmente beneﬁciados pela doação proposta são o Estado Plurinacional da Bolívia, a
República de El Salvador, a República da Guatemala,
a República do Haiti, a República da Nicarágua, a República do Zimbábue, a República de Cuba, os países
da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a
Autoridade Nacional Palestina, a República do Sudão, a
República Democrática Federal da Etiópia, a República
Centro-Africana, a República Democrática do Congo, a
República Democrática Somali, a República do Níger
e a República Democrática Popular da Coreia.
O § 1º desse art. 1º preceitua os atributos operacionais para que se efetuem as doações, que deverão
ser suportadas por dotações orçamentárias da Política
de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) e do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), mediante termo
ﬁrmado com a Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab). Adicionalmente, o art. 2º do PLV em análise
dispõe que as despesas decorrentes dessas doações
não deverão afetar a “implementação eﬁciente” da Política de garantia de Preços Mínimos nem do Programa
de Aquisição de Alimentos.
De acordo com o §2º, do art. 1º, do PLV em
questão, caberá ao Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento autorizar o beneﬁciamento dos produtos em alimentos prontos para o consumo humano, caso haja necessidade premente; e disponibilizar,
por intermédio da Conab, por meios próprios ou de
terceiros, os produtos livres e desembaraçados nos
portos do Rio de Janeiro, Santos, Paranaguá, Itajaí
e Rio Grande, à conta de dotações consignadas no
Orçamento da União.
Caberá ao programa das Nações Unidas o frete
e demais despesas de transporte, que poderão ser
ressarcidos na forma de equivalência em produto, ou,
se excepcionalmente ele não puder arcar com todos
esses custos, poderá haver cobertura pelas dotações
orçamentárias do Programa de Preços Mínimos.
O art. 3º do PLV estabelece que o Ministério das
Relações Exteriores deﬁnirá os quantitativos por país,
em coordenação com o programa das Nações Unidas.
Caso seja atendida a demanda dos países mencionados no art. 1º, poderá o Ministério das relações Exterio-
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res destinar estoques remanescentes a outros países
atingidos por eventos socionaturais adversos ou em
situação de insegurança alimentar aguda.
Por ﬁm, o art. 4º estatui regime de vigência, que
será na data de publicação da lei.
Esse PLV, Sr. Presidente, nº 15, de 26 de maio de
2011, oriundo da Medida Provisória nº 519, de 31 de
dezembro de 2010, atende, sim, aos pressupostos de
relevância e urgência, previstos no art. 62 da Constituição Federal, tendo em vista a necessidade de apoio
às populações de países por ela mencionados, que
foram afetados por eventos naturais ou sociais, com
grande impacto na segurança alimentar.
A relevância vincula-se ao dever humanitário de
prestar assistência material básica às comunidades
auxiliadas pelo programa. A urgência prende-se à
constatação da insegurança extrema existente nessas comunidades.
No que tange à constitucionalidade, ao editar a MP
nº 519, de 2010, o Presidente da República exerceu a
prerrogativa que lhe confere o art. 62 da Carta Magna,
sem incorrer nas limitações materiais constantes do §
1º do mesmo dispositivo, submetendo-a de imediato à
deliberação do Congresso Nacional. Tampouco houve
ofensa ao art. 62, § 10, da Constituição Federal, que
veda a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha
perdido sua eﬁciência por decurso de prazo.
Quanto à juridicidade, Srs. Senadores, a proposta trata de temas de competência legislativa da União.
Especiﬁcamente, a doação de estoques públicos de
alimentos é regulada por lei federal.
Em relação à técnica legislativa, o PLV atende
aos preceitos da Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998, que trata da redação e das alterações das leis, em particular por não conter matéria
estranha ao seu objeto.
Quanto à adequação ﬁnanceira e orçamentária,
a proposição não implica expansão de despesa e renúncia de receita. A exposição de motivos da Medida
Provisória nº 519, de 2010, faz a seguinte menção: no
caso do arroz, do feijão e do milho, todas as despesas
oriundas das doações em comento correrão à conta
do Programa Abastecimento Alimentar – Ação Orçamentária: Formação de Estoques Públicos – Política
de Garantia de Preços Mínimos, Programa de Trabalho
20.605.0352.2130.0001, Fonte de Recursos: 160, e, no
caso do leite, de recursos repassados pelo Ministério
do Desenvolvimento Agrário à CONAB, para aquisição
do Plano de Trabalho 21.605.03512B81.0001 e para
operacionalização por meio da Funcional Programática
21.122.0351.2B83.0001 – Ação: Operacionalização da
Aquisição, da Armazenagem e da Revenda de Produ-
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tos da Agricultura Familiar. Neste caso, as despesas
portuárias e de frete correrão à conta de dotações consignadas ao Orçamento da União, acima elencadas ou
de outra a ser deﬁnida pela área econômica.
Do ponto de vista do mérito, Srs. Senadores, é
de notório conhecimento que, entre os países mencionados, estão Estados de menor desenvolvimento
humano ou com problemas de instabilidade econômica, social e/ou política. Além disso, muitos são países
com relações históricas, culturais e econômicas com
o Brasil.
Ademais, cabe destacar que a doação ventilada
será coordenada com o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, que é reputada como a maior
agência humanitária existente atualmente, fornecendo
alimentos a 90 milhões de pessoas em 80 países, em
média anual. O Brasil é membro do Comitê Executivo
desse organismo até 31 de dezembro de 2011 e, no
ano de 2009, ocupou a vice-presidência desse órgão,
com o Embaixador José Antônio Marcondes de Carvalho. A posição ocupada pelo Brasil nesse programa
explica a presente doação de alimentos, bem como as
contribuições a ele já feitas nos últimos quatro anos.
Assim, as doações são justiﬁcadas do ponto de vista humanitário e também do ponto de vista político e
diplomático.
Quanto à viabilidade dessa doação, poucas seriam as diﬁculdades de seu cumprimento. A política de
atuação governamental privilegiou, desde meados da
década de 1990, a estratégia de comercialização via
mercado em detrimento da manutenção de estoques,
com colocação de opções que não se viabilizaram em
sua totalidade.
Observa-se que a doação de milho, arroz, feijão
e sementes de hortaliças são perfeitamente assimiláveis pelo potencial do estoque público existente, mesmo após recentes leilões efetuados para controle de
preços de certos alimentos que afetam populações de
baixa renda. Com relação ao leite, que tem compras
muito restritas e estoques mínimos, haveria necessidade de ampliação de captação e o devido beneﬁciamento do produto, já que o PLV nº 15, de 2011, prevê
doação de leite em pó. Isso diﬁcilmente representaria
problema de abastecimento na visão do Governo Federal, porque há a possibilidade, sim, de realização de
compras adicionais no mercado e, também, porque o
Estado não realiza intervenção direta maciça no mercado de leite. No caso do feijão, que representa boa
parte do estoque público brasileiro, os problemas só
seriam severos se ocorresse quebra de safra, o que
não aconteceu.
Voto.
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Ante o exposto, somos pela admissibilidade da
Medida Provisória nº 519, de 2010, e pela aprovação
do Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2011, dela
proveniente.
Espero a colaboração das Lideranças, dos Srs.
Senadores e das Srªs Senadoras para a aprovação
dessa medida provisória, que, como disse, não tem
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nenhum outro elemento complicador, a não ser esse
gesto humanitário do Governo brasileiro de um acordo
internacional que temos com as Nações Unidas.
Esse é o meu relatório, Sr. Presidente, e também
o meu voto.
É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O parecer preliminar é pela procedência da
relevância e da urgência; e, no mérito, é pela aprovação da medida provisória.
Vou submeter o Projeto de Lei de Conversão nº
15 a votos.
Os que concordarem com os pressupostos de
urgência e relevância permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
No mérito, vou submeter a medida...
Em discussão.
Temos inscritos a Senadora Vanessa Grazziotin,
para encaminhar a votação, e o Senador Alvaro Dias,
para discutir.
Não estando presente a Senadora Vanessa Grazziotin, concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias,
sem prejuízo da sua inscrição...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, o Presidente Sarney tomou a iniciativa e apresentou uma proposta de emenda
constitucional com o objetivo de reabilitar prerrogativas
do Congresso Nacional que foram sepultadas, já há
a um bom tempo, com a imposição de medidas provisórias quase sempre extravagantes, que afrontam a
Constituição do País e que comprometem ou que poderiam comprometer as relações entre dois Poderes,
o Executivo e o Legislativo, já que se trata de submeter
o Legislativo a uma imposição do Executivo.
No entanto, ao admitirmos o modelo, ao aceitarmos as imposições, estamos também contribuindo para
que o Poder Legislativo seja desmerecido e caminhe
para a descrença, que se generaliza a cada passo e a
cada momento da nossa vida institucional.
Nós estamos protelando agora o cumprimento
de um acordo – acordo celebrado entre lideranças do
governo e da oposição na Comissão de Constituição
e Justiça, para que se votasse um texto que, aprovado
pela Comissão, mereceu o apoio de todos os partidos
da Casa.
O acordo não vale mais, porque a Presidente
Dilma teria dito: “Agora que chegou a minha vez, querem mudar o rito das medidas provisórias?”. Ora, Sr.
Presidente, aﬁrmativa infeliz da Presidente da República. Nós estamos minimizando uma situação que é
da maior importância. Já discutimos inúmeras vezes
que as medidas provisórias que aprovamos no Congresso Nacional não guardam a relação que se exige
com os pressupostos básicos que são indispensáveis,
instituídos constitucionalmente. Mas nós aprovamos.
E, se ﬁzermos uma avaliação, se consultarmos especialistas, certamente concluiremos que cerca de 80%,
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ou um pouco mais até, das medidas provisórias que
aprovamos são absolutamente inconstitucionais. E nós
aceitamos. E continuamos rasgando a Constituição. E,
quando surge uma proposta que é do Presidente da
Casa, quando há um relatório competente, como foi
o relatório do Senador Aécio Neves – e chegamos a
um avanço, Senador José Agripino, tímido, um avanço
tímido, que ﬁca ainda distante daquilo que almejamos
como ideal para restabelecer prerrogativas do Poder
Legislativo. Mas mesmo o avanço tímido é contido pela
Presidência da República, nesse presidencialismo de
força, que esmaga o Congresso Nacional, eliminando
as alternativas de independência de cada parlamentar
governista na Casa.
Ora, emendar a proposta que veio da Comissão
para fazer com que retorne à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, protelando um avanço, repito,
tímido, mas que se constitui num gesto de vontade política de iniciarmos uma trajetória de recuperação das
nossas prerrogativas, do nosso conceito e da nossa
imagem, não creio que seja este o melhor gesto das
lideranças desta Casa.
Vamos continuar insistindo em que acordo é para
ser respeitado. O acordo houve. Não há quem possa
negar que tenha havido esse acordo. O que não se
explica aqui é como negá-lo, é como rejeitá-lo, é como
desfazê-lo, para assumirmos uma postura de obediência às imposições da Presidência da República. Bastou uma frase da Presidente Dilma Rousseff para que
houvesse aqui o recuo e, evidentemente, nós que respeitamos todos os colegas Senadores não desejamos
admitir a hipótese de que basta um sinal da Presidência
da República para que todos se agachem, aceitem e
caminhem na direção que orientam.
Sr. Presidente, esta Medida Provisória, no que
diz respeito a mérito, ela pode ser admitida pela oposição. Como explicaríamos um voto contrário à doação
de alimentos a países pobres?
Mas é evidente que podemos questionar a forma.
O parecer da eminente Senadora Ana Amélia é competente. Não há como questionar o seu parecer. O que
devemos é, evidentemente, questionar prioridades que
são selecionadas pelo Governo Federal.
Há um pressuposto nesta hora que não pode
ser ignorado. Doações devem ocorrer, Senadora Lúcia
Vânia, quando as necessidades brasileiras estiverem
satisfeitas. Eu me reporto a fatos que ocorreram no
Brasil, no Rio de Janeiro, até indagaria de Senadores
do Rio de Janeiro se os compromissos assumidos pelo
Governo Federal com as vítimas da tragédia do Rio de
Janeiro foram atendidos.
Senador Casildo Maldaner sabe que as vítimas
da tragédia de Santa Catarina não foram atendidas in-
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tegralmente em relação aos compromissos assumidos
pelo Governo Federal, pelo governo passado, que se
esgotou no dia 1º de janeiro.
No meu Estado, Senador Casildo, o litoral do
Paraná também ouviu promessas. Elas não foram até
hoje atendidas; elas não foram cumpridas; os benefícios não chegaram; o atendimento não se completou;
as vítimas não foram socorridas. E nós estamos autorizando o Governo Federal a beneﬁciar países como
Bolívia, El Salvador, Guatemala, Haiti e os países da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. É uma
ajuda humanitária, é solidariedade humana. Não podemos de forma alguma recriminar, mas queremos que,
primeiro, sejam atendidos os brasileiros vitimados.
O papel destinado à assistência humanitária na
política externa brasileira e o seu interesse em mostrar
capacidade política...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ...e
econômica para o resto do mundo devem também ser
entendidos por nós, e nós entendemos. No entanto, é
preciso registrar mais um fato antes de concluir, Sr.
Presidente. A presença de nações como Zimbábue,
Somália, Congo e Coréia do Norte, países sem qualquer liberdade política e com um histórico de desrespeito aos direitos humanos e cujos lideres políticos
são conhecidos pela brutalidade e longevidade de
seus regimes.
Creio que é fato a se considerar e deveria ser
condição. Nós não podemos evidentemente salvar o
mundo da pobreza, livrar o mundo...
(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSBD – PR) – ...da
miséria. Nós não temos condições obviamente de matar a fome do mundo. Mas se queremos ser generosos,
solidários, caridosos, que escolhamos pelo menos os
países democráticos, onde possamos ter certeza da
transparência e da correção na utilização dos benefícios que oferecemos.
Quem nos assegura, Sr. Presidente, que o resultado da generosidade brasileira chegará àqueles que
realmente necessitam nesses países governados ditatorialmente, países onde se admitem a violência, a
truculência, onde não se admite a transparência, onde
o ser humano é humilhado, é desprezado, é considerado, é considerado, Sr. Presidente, sem condições
de decidir sobre o seu próprio destino, sobre o seu
próprio futuro?
Portanto, Sr. Presidente, não vamos rejeitar o relatório da Senadora Ana Amélia, não só em respeito a
S. Exª, que é uma extraordinária Senadora, mas exatamente porque nós não podemos, de forma alguma,

MAIO19939
2011

Quarta-feira 1º

combater a generosidade, mesmo que ela venha da
forma inadequada, como ocorre nesse caso.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente Sarney.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Para me inscrever
para discutir a matéria, Senador.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª está inscrito.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Senador José Agripino e, em seguida, V. Exª.
Senador Agripino, V. Exª quer discutir a matéria,
com a palavra.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, queria mais do que discutir a matéria, queria fazer um
apelo ao Líder do Governo, Senador Romero Jucá, e
circunstancio.
Acabei de conversar com a Senadora Ana Amélia, que proferiu um parecer correto, pela aprovação
de uma matéria absolutamente meritória: doação de
alimento – não se trata nem de doação de dinheiro –
com o aval das Nações Unidas, para países muito pobres. E estoque de alimentos com prazo de vencimento
se aproximando, ou seja, são alimentos que, se não
forem consumidos, poderão deteriorar. São doados a
países muito pobres.
Reveste-se a medida de caráter humanitário,
de relevância e de urgência. O que falta é o cumprimento dos acordos que são feitos nesta Casa e que
são fundamentais para a convivência entre governo
e oposição.
O que é que foi a prática que sempre se cumpriu
nesta Casa? Lida uma medida provisória, aguarda-se
a ocorrência de três sessões para, na terceira, se votar. Essa matéria foi lida na quinta-feira, sessão deliberativa. Hoje é a primeira sessão deliberativa depois
da quinta-feira.
Portanto, o segundo dia seria o segundo dia
de discussão para, pelo acordo que sempre vigorou
nas nossas relações, votarmos amanhã. Se votarmos
esta matéria hoje, que é urgente e relevante, mas que
pode aguardar um dia, estaremos quebrando o acordo que oposição e governo vêm cumprindo há anos,
estaremos quebrando esse acordo pela votação de
uma matéria que pode aguardar para amanhã, até
porque essa Medida Provisória caduca amanhã, dia
1º de junho. E há um compromisso meu de votar; meu,
do Senador Demóstenes, acho que da Casa toda em
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cumprir o acordo e votar, cumprindo o entendimento
entre governo e oposição no dia de amanhã. Se ela
foi lida, portanto, na quinta-feira, hoje é o segundo dia
de discussão, o acordo reza que na quarta-feira, terceiro dia, se vote.
Acho que a matéria é urgente, é relevante, é humanitária, é digna do nosso voto “sim”, mas acho que
mais do que tudo digno do voto “sim” é o acordo entre
governo e oposição, que possibilita o entendimento ou
o estabelecimento de acordo de procedimentos com
relação até a matérias sobre as quais não haja acordo.
Mas o acordo de procedimento está fundamentado na
boa relação entre governo e oposição.
Em nome desse bom entendimento que faço um
apelo ao Senador Romero Jucá, para que cumpramos
o acordo que há anos vigora entre nós e deixemos para
votar essa matéria no dia de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Senador José Agripino, a matéria foi colocada em
votação porque hoje o acordo é de duas sessões...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Duas sessões.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – ...e não de três.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Sr. Presidente,...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – É de duas sessões, segundo me recordo; e
que isso foi estabelecido ainda com o Senador Antonio
Carlos como Presidente.
E hoje transcorre o segundo dia, e houve em pedido de preferência da Senadora Ana Amélia que foi
votado pelo Plenário.
De maneira que acho que não estaríamos violando o acordo votando a matéria no segundo dia, já
com o requerimento aprovado, uma matéria, sobretudo,
como reconhece V. Exª, que não tem maiores indagações e que é unanimidade nesta Casa.
Assim, faço um apelo a V. Exª que levante esse
problema na outra medida provisória que nós vamos
votar.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Sr. Presidente....
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, com todo o respeito a V. Exª, sem querer
dialogar nem debater com a Mesa, insisto em que a
prática é de três sessões. Reconheço que a matéria é
urgente, relevante, humanitária e insisto no meu ponto
de vista. Como são três sessões, e isso é público e notório, sem querer discordar de V. Exª, insisto em que a
votação se proceda no dia de amanhã, garantindo, se
isso acontecer, garantindo que o voto do Democratas
será entusiasticamente a favor.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Sr. Presidente,...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador José Agripino, eu aqui a memória aqui
talvez estivesse falhando. A Secretária me acode e
dizendo que realmente nós esperamos duas sessões
e votaremos na terceira, mas duas sessões somente
se espera. E hoje, ocorre esta segunda sessão; que
não é a primeira vez que este fato ocorre, desde que
não haja nenhuma objeção de Lideranças, o que não
houve. Está havendo agora com V. Exª, no meio da
votação.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Então, dou a palavra ao Senador Romero
Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
revisão do orador.) – Para acrescer, Sr. Presidente, que
a praxe tem sido duas sessões e que temos dado prazo para votar. Nesta semana, não vamos nem poder
cumprir a praxe, porque quatro medidas provisórias se
encerram amanhã e são quatro medidas provisórias
extremamente relevantes para o País.
Então, a Liderança do Governo insiste que votemos hoje as matérias: duas medidas provisórias hoje
e duas medidas provisórias amanhã, que é o limite de
tempo que se tem para que as matérias não possam
exaurir-se.
Portanto, insistimos na votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vamos concluir a votação desta matéria, que
já está no meio da votação da primeira parte; já estamos no mérito da votação. Para, em seguida, na outra medida, naturalmente, a questão, se quiser, pode
ser levantada.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, quero prestar uma homenagem à Senadora Ana Amélia, fugindo ao acordo e ao entendimento.
Agora, após esta matéria, quero propor ao Senador
Demóstenes Torres que tenhamos um entendimento
com o Senador Romero Jucá e que, se não for feito um
entendimento para que essas matérias sejam votadas
amanhã, entremos em processo de obstrução. Aí, não
tenham nenhuma dúvida. Não é por nada, é até para
cumprir o acordo de procedimentos que, ao longo de
anos e anos, foi praticado entre governo e oposição.
Não é por nada mais que para cumprir o acordo entre
governo e oposição. Acordo de procedimentos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador José Agripino, eu não quero jamais
estabelecer qualquer diálogo com o Senador que ocupa a tribuna no plenário, mas o que quero reiterar é
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que, nessa altura, mesmo que eu quisesse atender a
V. Exª, nesta altura, o Regimento me proíbe de interromper a votação. De maneira que estou terminando
a votação da matéria.
Em votação...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Senador Mário Couto, para discutir a matéria.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Não se trata desta matéria; trata-se da próxima
matéria.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Então, vou esperar a próxima matéria para que
seja levantada a questão. É o que acabo de dizer.
Senador Mário Couto. (Pausa.)
Está encerrada a discussão.
Em votação o mérito da matéria.
Senadores e Senadoras que a aprovarem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção e vai à devida Comissão
para elaboração do projeto de decreto legislativo que
discipline as relações jurídicas durante a vigência da
medida provisória.
É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 1 da pauta.
O Item 1 também da matéria a ser votada, o parecer foi entregue agora, de maneira que ainda não
temos 48 horas do parecer, e o Plenário não tem conhecimento dele – 24 horas.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito bem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 2:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 13, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória 517)
Que dispõe sobre a incidência...
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pelo acordo,
já conhecido e já discutido aqui, esta medida provisória só deve ser votada no dia de amanhã. Nós não
completamos hoje o interstício estabelecido através do
acordo de lideranças. Portanto, eu apelo a V. Exª, em
respeito ao acordo, para evitar que as relações futuras, quando tratarmos da hipótese de acordo, sejam
comprometidas pelo descumprimento de um acordo
que foi celebrado no ano passado entre o Senador
José Agripino, o Senador Arthur Virgílio e o Senador
Romero Jucá. Esperamos possa ser cumprido esse
acordo. Não há como votar essa matéria no dia de
hoje. O dia para a votação dessa matéria é amanhã,
quarta-feira, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu perguntaria à Oposição se há acordo e, se votarmos amanhã
as três medidas provisórias, se não haverá obstrução
da oposição e se não haverá a tentativa de estourar
o prazo até meia-noite. Se houver esse compromisso
da Oposição, deixamos para colocar amanhã. Se não
houver esse compromisso da oposição, vamos votar
hoje e vai haver obstrução, e nós vamos vencer a obstrução no momento em que for o caso. Então, repasso
à oposição o clima ou a possibilidade de entendimento
nessa questão, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A pergunta de V. Exª não é destinada ao Presidente
da Casa e, sim, aos Líderes.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem revisão
do orador.) – Quero responder ao Senador Romero
Jucá. O Senador Romero Jucá, Sr. Presidente, deseja celebrar um acordo para amanhã ameaçando com
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desrespeito ao acordo de ontem. Portanto, não é o caminho para se celebrar acordo. Ameaça desrespeitar
um acordo e acena para a hipótese de outro acordo.
Primeiro, vamos cumprir um acordo que foi celebrado
no ano passado, e amanhã discutimos a hipótese de
acordarmos sobre a deliberação da medida provisória
antes da meia-noite.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há um acordo histórico de procedimentos aqui,
um acordo ﬁrmado entre os líderes, inclusive o Senador José Agripino que aqui se encontra e o Senador
Romero Jucá que também aqui se encontra.
Nós não temos como romper isso agora porque
o Governo estourou o prazo lá na Câmara e agora
chega num momento limite aqui. Ou seja, nós estamos rasgando um acordo de procedimentos traçado
desde a Legislatura passada em que a medida provisória teria aguardar no mínimo três sessões para ser
votada. Lembro que agora, com a aprovação desse
texto que foi acordado na Comissão de Constituição
e Justiça, V. Exª fez um acordo conosco de que isso
passará para dez dias caso a Câmara estoure esse
tempo todo lá. Então, nós estamos segurando esse
mínimo possível.
Agora, o acordo que podemos fazer com o Senador Romero Jucá é, primeiro: cumprir essa parte hoje,
porque não é possível que nós vamos, justamente no
dia de hoje, quando o Governo se encontra em diﬁculdade, rasgar o acordo. O acordo só vale para quando o
Governo se encontra em situação confortável? Então
nós não podemos admitir isso.
Segundo: amanhã, nós vamos votar – eu não falei com os líderes da oposição, mas eu acho até que
podemos garantir que não haverá obstrução. Agora,
garantir que um Senador, qualquer que seja o Senador, não vai usar a palavra, como é que um líder pode
garantir isso ou qualquer líder pode garantir? Tanto
do PMDB... Se o Senador Jarbas Vasconcelos quiser
usar da palavra, V. Exª vai vetar a palavra do Senador
Jarbas Vasconcelos? Quer dizer, nós não podemos
assumir esse compromisso.
O compromisso que nós assumimos – da minha
parte eu assumo e creio que o Senador Alvaro Dias
também pode assumir esse compromisso; o PPS pode
ir nessa direção; não respondo pelo PSOL, mas acredito
que pode ir nessa direção – é de que nós não faremos
a obstrução amanhã em atendimento ao apelo do Se-
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nador Romero Jucá, mas impedir qualquer pessoa de
falar nós não podemos fazer isso.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Senador Ivo Cassol pediu a palavra também.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem o Senador Humberto Campos, já
que o Senador Ivo Cassol está travando um diálogo
muito cordial com o Senador Benedito de Lira.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – V. Exª me chamou
pelo nome do poeta. Eu ﬁco até sensibilizado, mas na
verdade é um Humberto Costa.
Sr. Presidente, nós entendemos que não faz nenhum sentido que se deixem todas as medidas provisórias que estão hoje na nossa pauta para serem votadas amanhã. Primeiro, porque na condição de Líder
do PT e do Bloco, eu nunca celebrei nenhum acordo
que tivesse por objeto exatamente a existência desse
interstício e a impossibilidade da sua superação. Pergunto inclusive a V. Exª se, na resolução de 2002 – a
que foi feita referência aqui –, há essa previsão.
Então, de nossa parte não há concordância em
deixarmos para amanhã a votação de todas as medidas
provisórias. Trata-se de temas da mais absoluta relevância; mas, essas medidas vencem amanhã, se não
me engano, ou, no máximo, na próxima quinta-feira, e,
assim, entendemos que há, com todo o respeito – respeito inclusive ao direito da oposição de fazê-lo –, sem
dúvida, uma intenção protelatória nessa proposição.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Humberto Costa, o acordo foi feito
entre as Lideranças no plenário. Não foi feito nenhum
ato, nenhuma resolução estabelecendo esse princípio. Foi na Legislatura passada. Realmente, V. Exª
tem razão.
Em votação...
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu só queria
colocar a posição do Partido Socialismo e Liberdade.
Eu estava presente quando parte da oposição se
colocou em obstrução à votação. Nós estamos com a
mesma posição. Precisamos de tempo para debater
e para nos apropriar do conteúdo de cada uma delas.
Então, estou de acordo que a gente possa, amanhã,
votar as três medidas provisórias e desobstruir a pauta,
mas dialogando com o Senador Romero Jucá.
Entendo que o debate precisa ser feito. Ninguém
pode impedir quem quer que seja de debater e de enfrentar as possíveis divergências de conteúdo, sob pena
de se reduzir ainda mais a possibilidade de análise.
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Podemos concordar, amanhã, em votar as três medidas
provisórias sem prejuízo do debate do mérito.
É isso que o PSOL coloca para as Srªs e para
os Srs. Senadores.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Presidente Sarney...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
revisão do orador.) – Enquanto as Lideranças discutem e chegam a um entendimento, gostaria de fazer
um esclarecimento apenas. A discussão da medida
provisória se encerrou. Eu havia me inscrito, mas fui
ao cafezinho, e a discussão se encerrou.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Realmente V. Exª estava inscrito, e a Mesa o
chamou. Mas como V. Exª não estava presente...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Só
para esclarecimento. Tudo bem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu nem me referi ao nome de V. Exª para não
dizer que V. Exª estava ausente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – É
só para minha orientação. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado.
Eu consulto o Plenário se as Lideranças conﬁrmam o acordo que foi anunciado aqui na Legislatura
passada.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, há um acordo para que deixemos para amanhã as três medidas provisórias, votando em primeiro
lugar, amanhã, a 517, depois a que trata dos médicos e,
como terceira, a que trata dos hospitais, sem obstrução,
ou seja, com o compromisso da Oposição de que não
haverá obstrução às três medidas provisórias. Se este
for o entendimento, Sr. Presidente, nós vamos...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – É palavra dada.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senadora Gleisi Hoffmann.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu queria
consultar a Mesa...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Iniciaremos a Ordem do Dia às 16 horas, Sr. Presidente,
impreterivelmente.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – Eu
gostaria de consultar a Mesa se há possibilidade, então,
de uma convocação de sessão extraordinária a partir das
11 horas. São três temas grandes, há muito debate, as
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medidas vencem amanhã, e eu acho que seria importante
assegurar que vamos ter a apreciação dessas medidas.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Amanhã, teremos comissões, Sr. Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, para posicionar a bancada do PSDB sobre
o acordo. O PSDB concorda com os termos do acordo
celebrado, não pretende obstruir, mas pretende discutir.
Quanto a isso, não há como impedir que os Parlamentares do Partido possam assomar à tribuna e discutir as
medidas provisórias. Mas concordamos que as medidas
provisórias sejam votadas amanhã na ordem proposta
pelo Senador Romero Jucá, sem obstrução.
No entanto, pediremos veriﬁcação de votação nas
matérias das quais discordamos. Exatamente à Medida Provisória nº 517 nós solicitaremos veriﬁcação de
votação. Provavelmente, não solicitaremos veriﬁcação
de votação na medida provisória seguinte.
(O Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Sr.
Presidente, embora...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – De acordo com...
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Só um
minutinho, Excelência.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pois não.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Embora
a proposta de convocação extraordinária preceda às
comissões e já que estamos em um clima de construção de um acordo, que a gente leve em consideração
a pauta dos Senadores. Nós temos comissões importantes, debates marcados, e eu não queria entrar neste
mérito colocando esta questão no acordo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – A Mesa entende que as Lideranças acordaram para
votar as três medidas provisórias na sessão de amanhã.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Sr. Presidente, não há acordo porque a Liderança do
PT não...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Ivo Cassol, pela ordem. Eu já lhe tinha dado a palavra.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Enquanto as Lideranças decidem o acordo, quero aqui cumprimentar o Prefeito da
cidade de São Miguel do Guaporé, da 429, juntamente
com o Vereador Wagner, que se fazem presentes aqui
na tribuna de honra.
Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Mesa entende– eu quero ouvir os Líderes a
este respeito – que está acordado que as três medidas
provisórias serão votadas na sessão de amanhã.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Não, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, não há um acordo. Não está fechado...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – No
horário regimental.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Nós voltamos...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Jucá, eu ouvi V. Exª dizer que...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, nós queremos votar a medida hoje, com
obstrução, Sr. Presidente. Não vai haver acordo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em discussão...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ...
apenas para registrar: não está havendo acordo; o que
está havendo é o desrespeito ao acordo. Nós estamos
hoje sepultando, deﬁnitivamente, um acordo que foi
celebrado ainda nos tempos em que era Presidente
da Casa o Senador Antonio Carlos Magalhães e que
foi reaﬁrmado pelas Lideranças, no ano passado, pelo
Senador José Agripino, pelo Senador Arthur Virgílio e
pelo Senador Romero Jucá. Hoje, de forma surpreendente, o Senador Romero Jucá, Líder do Governo,
considera que este acordo não tem mais sentido.
Dessa forma, Sr.Presidente, vai ﬁcando comprometida a relação da Oposição com a Liderança do
Governo no Senado Federal. Não há como discutir novos acordos se um acordo celebrado há tanto tempo,
que já se consagrou pela prática, seja desrespeitado
neste momento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Mesa, então, anuncia o Item 2.
PROJETO DE CONVERSÃO Nº 13...
É o seguinte o item:
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 13, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 517, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 13, de 2011, que dispõe
sobre a incidência do imposto sobre a renda
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nas operações que especiﬁca; altera as Leis
nºs 11.478, de 29 de maio de 2007, 6.404, de
15 de dezembro de 1976, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 12.350, de 20 de dezembro
de 2010, 11.196, de 21 de novembro de 2005,
8.248, de 23 de outubro de 1991, 9.648, de 27
de maio de 1998, 11.943, de 28 de maio de
2009, 9.808, de 20 de julho de 1999, 10.260, de
12 de julho de 2001, 11.096, de 13 de janeiro
de 2005, 11.180, de 23 de setembro de 2005,
11.128, de 28 de junho de 2005, 11.909, de 4
de março de 2009, 11.371, de 28 de novembro de 2006, 12.249, de 11 de junho de 2010,
10.150, de 21 de dezembro de 2000, 10.312,
de 27 de novembro de 2001, e 12.058, 13 de
outubro de 2009, e o Decreto-Lei nº 288, de
28 de fevereiro de 1967; institui o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento
de 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 (proveniente da Medida Provisória
nº 517, de 2010).
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Veja só
que nós estamos criando um tumulto na Casa. A partir
de agora, a Casa vai viver conﬂagrada. Há um procedimento que também V. Exª, pela terceira vez como
Presidente aqui, honrou o tempo todo. Quer dizer, V.
Exª está certo em dizer que não participou como Presidente da Mesa, mas é uma tradição da Casa.
Amanhã, se o Governo corre risco, quantas vezes não aprovamos aqui protestando? Nós vamos ter...
Estamos garantindo uma coisa que não poderíamos
dar a palavra ao Senador Romero Jucá: de que não
faríamos obstrução. Então, nós estamos, os Líderes,
garantindo: nós não faremos a obstrução.
Agora, o Governo, que tem uma maioria esmagadora, tem que colocar todos os seus aqui; e nós, que
temos uma minoria esmagadora, nosso trabalho é muito maior, vamos ter que colocar todos os nossos aqui.
Então, é um trabalho em que o Governo tem garantida
a aprovação de no mínimo duas medidas provisórias,
contra a nossa vontade. O que estou pedindo... E até
três se tiver competência para fazer dessa forma. O que
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estamos pedindo ao Senador Romero Jucá e aos novos
Líderes do PT, que também admiramos, não queremos
criar uma controvérsia nesse sentido, é que tenhamos
aqui um mínimo de convivência civilizada apesar das
posições divergentes, para que consigamos manter
esse ritmo de votação que está na Casa, acredito eu,
aqui dito pelo Senador Alvaro Dias, desde a época em
que o Senador Antonio Carlos Magalhães era Presidente – eu não estava aqui naquela época. Então, por
que vamos romper isso agora, nesta sessão?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Sr. Presidente...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem... Pela Minoria, Sr. Presidente.
(O Sr. Presidente, fez soar a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vamos ordenar o debate.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, não há acordo, não há acordo e nós queremos votar a matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A função da Mesa...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
Minoria, Sr. Presidente.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra a Senadora Gleisi Hoffmann.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
quero fazer um apelo a esta Casa, com todo o respeito
ao Senador Demóstenes Torres. Não participamos do
processo de acordo antecedente, queremos cumprir
acordos, mas não dá para fazer acordo sabendo que
uma das medidas provisórias – e as três são muitíssimo importantes para o País – vai ﬁcar sem aprovar,
porque foi isso que eu ouvi.
Nós temos medidas, por exemplo, na área de
saúde, duas, que mexem com a vida das pessoas. Não
podemos fazer um acordo de sortear qual delas não
vamos aprovar, elas têm que ser discutidas.
Por isso, faço um apelo aqui, faço um apelo para
que tenhamos um sessão extraordinária. Com isso,
teremos tempo, amanhã, para debatermos com profundidade as medidas. Não é culpa desta Casa, não é
culpa da base do Governo o momento em que a medida provisória chegou aqui. V. Exª apresentou uma
PEC, nós estamos fazendo um esforço para discuti-la
e votá-la. Precisamos fazer essa transição, Sr. Presidente. O que não podemos é sortear o que não vamos
votar e deixar que importantes setores da sociedade
não sejam assistidos.
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Quero fazer um apelo ao Senador Demóstenes
Torres, um apelo à oposição para que pudéssemos
entrar numa convergência de termos uma sessão extraordinária e poder debater a matéria, amanhã, com
todas as condições.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
Minoria, Sr. Presidente.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vamos ordenar. Quem quer a palavra pela
ordem...
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer um apelo a V. Exª, ao bom senso da
Casa.
Realmente, nós, durante esse tempo todo, tivemos
aqui um acordo de procedimento de não votarmos as
medidas provisórias, se não com prazo de três dias,
dois dias, na verdade, três dias para nós votarmos a
medida provisória. Acho que isso é fundamental, Sr.
Presidente. Estamos carecendo de regras. A tramitação
das medidas provisórias está sendo feita de maneira
distorcida, absurda. É um momento para que fale alto
o bom senso do Senado, a ﬁm de que não percamos
essa relação, essa convivência, que é fundamental até
mesmo para apreciarmos as medidas provisórias.
Quem sabe, V. Exª, se convocarmos a Ordem do
Dia de amanhã para 15 horas. A sessão começa às 14
horas, mas se anteciparmos a Ordem do Dia para as
15 horas, quem sabe possamos votar essas medidas
provisórias, não descumprindo o acordo, Sr. Presidente,
porque eu acho que signiﬁca um retrocesso na relação
do Governo com a Oposição.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Mário Couto.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Presidente.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Eu já havia pedido aqui.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Senador Mário Couto já pediu, Senador
Aécio Neves.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente Sarney,
eu acho que acordos, Senador Renan Calheiros, devem
ser respeitados. V. Exª tem pura e absoluta razão. Pedi
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a palavra para dizer o carinho que tenho pelo Senador,
Líder do Governo, Romero Jucá, e dizer ao Senador
Romero Jucá que sempre o admirei. Mas não deixe
cair a admiração que tenho por V. Exª.
Fiquei, agora, extremamente preocupado com o
Líder do Governo. Parece-me que o Senador Romero Jucá começa a se fragilizar diante do Governo. Há
pouco tempo, fechou o acordo; 30 segundos depois ele
volta atrás. Quando V. Exª já ia proclamar o acordo, o
Senador Romero Jucá volta atrás, mostrando a fragilidade diante do Governo. Começo a ﬁcar preocupado
com o nobre Líder.
É preciso que o Governo dê mais moral ao seu
líder, para que ele aqui possa externar os seus acordos e cumpri-los, como sempre fez.
Espero que o Senador Romero Jucá cumpra com
aquilo que falou inicialmente. Vai ﬁcar vergonhoso para
V. Exª. O Brasil lhe assiste. V. Exª acabou de ﬁrmar o
acordo. Como homem de moral, V. Exª não pode voltar
atrás, signiﬁca um desprestígio para V. Exª. Não me
decepcione, Senador Romero Jucá.
Obrigado, Senador Sarney.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vamos colocar ordem na ordem.
Pediu, em primeiro lugar, o Senador Humberto
Costa e, em seguida, será V. Exª.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aqui
no Senado Federal, a Bancada do Governo, a Bancada do Bloco e a Bancada do PT são tão vítimas desse processo que estamos vivenciando, desde o início
desta legislatura, quanto a Oposição.
Nenhum de nós está satisfeito pelo fato de estar
iniciando hoje um debate e de ser obrigado a votar
amanhã as medidas provisórias, para que elas não
percam a sua validade. E muito menos é responsável
o Governo.
Portanto, nós precisamos encontrar aqui uma solução que seja capaz de garantir à oposição a possibilidade de debater dentro das regras do Regimento, e,
ao mesmo tempo, não prejudicar setores importantes
contemplados com o que essas medidas provisórias
deﬁnem. Por exemplo, hospitais universitários que
precisam, há muito tempo, de uma regra que deﬁna
as possibilidades de contratação, modelos de gestão,
coisas que já são objeto de um amplo debate há muito
tempo; a recuperação do valor das bolsas dos médicos
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residentes. Há uma medida provisória que trata dos
problemas crônicos dos hospitais ﬁlantrópicos brasileiros, e uma terceira que fala de tratamento ﬁscal, de
incentivos às empresas privadas.
Nenhum de nós aqui imagina que qualquer dessas três medidas provisórias seja mais ou menos importante do que as demais. Portanto, nós podemos
preservar o acordo e aceitar que amanhã façamos a
votação das três, desde que façamos aqui um acordo
de cumprir o Regimento.
Em que aspecto? No aspecto que diz respeito
ao encerramento da discussão.
O art. 275 deﬁne que se encerra a discussão por
deliberação do Plenário. Portanto, terá que ser votado um requerimento de qualquer Senador quando já
houverem falado pelo menos três Senadores a favor e
três contra. Nós nos comprometemos a permitir o amplo debate na primeira medida provisória, na segunda
medida provisória, mas quando se tratar da terceira
medida provisória e nós tivermos o risco da perda da
sua eﬁcácia, nós faremos valer esse requerimento.
Se houver esse acordo aqui por parte dos líderes,
que, na verdade, é um acordo para cumprir a lei, é um
acordo para cumprir o Regimento, nós então poderemos marchar para deixar as três medidas provisórias
para serem votadas amanhã.
Eu apelo a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, todos
nós aqui sabemos que o maior dos patrimônios do homem público é a palavra empenhada, são os acordos
construídos. Nós temos que compreender que a discussão de hoje extrapola o objeto e o mérito das medidas
provisórias que aqui estão sendo discutidas.
Como V. Exª mesmo pode ser testemunha, ao longo de todos esses últimos anos, o compromisso desse
prazo mínimo para discussão e votação das medidas
provisórias foi honrado por esta Casa. E me parece que,
de todas as manifestações aqui ocorridas – e eu uso
da palavra apenas para buscar ajudar na construção
do entendimento –, me parece absolutamente razoável
a proposta do ilustre Líder Renan Calheiros, que, com
sua experiência, relembra à Casa que a quebra desse
compromisso de procedimento vem não em prejuízo
eventual de uma ou outra medida provisória, mas desta Casa e de suas prerrogativas, com consequências
graves no futuro.
E, ao mesmo tempo, no momento em que ele
sugere a antecipação por uma hora do início da Ordem do Dia, que poderia se iniciar impreterivelmente
ás 15 horas, há a possibilidade, sim, desta Casa fazer
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o que precisa ser feito, a base do Governo atuando no
sentido de aprovar as medidas provisórias, e a oposição, com o compromisso da não obstrução, fazer aqui
também valer o seu espaço para o debate, garantindo
que ele ocorra até o tempo em que isso for possível,
Sr. Presidente.
Somos muito poucos Parlamentares, portanto,
me parece que não aceitar essa proposta é uma demonstração, por parte da base do Governo, de uma
fragilidade que ela não tem, Sr. Presidente.
Posso assegurar que, se iniciarmos a Ordem do
Dia a partir das 15 horas e a base do Governo estiver
aqui, com a competência das suas lideranças e com a
presença dos seus companheiros, certamente haverá
tempo para a votação das três medidas provisórias.
Nós estamos, portanto, contentando-nos com
muito pouco. Queremos apenas espaço para o debate
e que não haja o rompimento de um acordo que preserva minimamente as relações parlamentares que
esta Casa tem o dever de manter – e V. Exª tem sido
um guardião.
Portanto, Sr. Presidente, parece-me que a proposta do Líder Renan Calheiros, se acatada e atendida,
atende à observância do acordo e dá tempo para que
as três medidas provisórias possam ser discutidas e
votadas amanhã à tarde e amanhã à noite.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Marcelo Crivella e, depois, Senador
Gim Argello.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, faço apenas uma pequena trégua no
nosso embate para anunciar a visita de uma ilustre
comitiva de Angola. São membros do MPLA, Deputados, Deputadas, o Embaixador, que vieram aqui para
nos prestigiar: Deputado Sérgio Luther Joaquim, Deputado Joaquim Reis Júnior, Deputada Isabel Helena
da Costa Dala e a Assessora Isabel Dinis Luis. Está
também conosco o Embaixador de Angola Leovigildo
da Costa e Silva.
Apenas para anunciar, Sr. Presidente, essa visita
ilustre que vem de Angola para o Brasil.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – A Mesa registra, com a maior satisfação, a visita
da Delegação do Parlamento de Angola pertencente
ao MPLA, que está no plenário nos honrando com sua
presença. Portanto, é uma honra para nós. Angola é
um País muito importante para o Brasil. Desejamos o
progresso e o bem-estar não apenas do governo mas
também do seu povo.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, apenas para registrar que há um acordo
aqui. Chegamos à posição de votarmos amanhã, cla-
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ro que com a concordância de V. Exª, começando a
Ordem do Dia às 14:30, dando tempo para que possamos discutir.
Se V. Exª concordar, o acordo está feito entre os
Líderes, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Mesa só tem que aprovar acordo ﬁrmado
pelos Líderes.
Agora, é necessário que eu esclareça ao Plenário que estou cumprindo com o meu dever dentro do
Regimento. Ao chegar a medida provisória da Câmara,
a função da Mesa, regimental, é mandar que ela seja
lida no Expediente e, a partir daí, incluída em pauta. A
votação não é problema da Presidência, mas, sim, das
diversas correntes do Plenário, entre as Lideranças,
que votam da maneira como for a pluralidade existente.
Mas a Mesa se comporta diante exatamente do que
manda o Regimento: a inclusão na pauta e as duas
sessões estão correndo. Elas correm porque o Plenário não deseja votar, e não que a Mesa tenha qualquer
interferência sobre a votação ou não da matéria.
Então, atendendo à solicitação dos Líderes, suspendo a votação do Projeto de Lei de Conversão nº
13, e as três medidas começarão amanhã e a Ordem
do Dia será às 14 horas e 30 minutos, conforme o desejo de todos.
São os seguintes os itens:
Item 1:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 11, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 521, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Conversão nº 11, de 2011, que altera as Leis nºs 6.932, de 7 de julho de 1981,
que dispõe sobre as atividades do médicoresidente, e 10.480, de 2 de julho de 2002,
prorrogando 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 (proveniente da Medida Provisória
nº 521, de 2010).
Item 3:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 14, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 520, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 14, de 2011, que autoriza
o Poder Executivo a criar a empresa pública
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denominada Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares – EBSERH; altera a Lei nº 12.101,
de 27 de novembro de 2009; e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória
nº 520, de 2010).
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Eu apenas tenho que anunciar, porque faz parte
da minha obrigação: Item 8, as demais matérias.
Projeto de Decreto Legislativo nº 19, de 1999,
Item 8 da pauta, discussão; como também o adiamento das medidas provisórias constantes dos Itens nºs
3 e 4 da pauta.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presidente José Sarney, estou aguardando o senhor me dar
o direito de fazer um aparte. O senhor me pediu que
esperasse, estou aqui esperando, pacientemente, se
o senhor puder me dar o aparte.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª tem a palavra. Eu pensei que V. Exª quisesse opinar sobre a matéria.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Sem revisão
do orador.) – Não, eu queria opinar sobre a matéria
dentro desse acordo, porque é uma forma de respeitar o nosso Plenário. Não podem chegar aqui as medidas... Não contem mais comigo para votar medidas
que cheguem aqui em cima da hora. Não faz sentido.
Eu já venho reclamando disso. Agora vai ter que ter
esse espaçamento. Ainda é muito curto, ainda é muito
curto, é um desrespeito com este Senado, com este
Plenário.
Agora, tem Deputados que foram relatores lá,
que vieram aqui me pedir apoio, preocupados com o
caso da Santa Casa, com os hospitais universitários.
Reﬁro-me à Medida Provisória nº 520. Quando ﬁzer a
Ordem do Dia de amanhã, Sr. Presidente, por favor,
coloque a Medida nº 520 em primeiro lugar, para que
possamos discuti-la, tendo em vista, Líder Romero
Jucá, que essa não tem embate com ninguém, vai ser
uma medida fácil de ser votada e realmente necessária. É um pedido de um grande Deputado Federal,
Deputado Antônio Brito, e a nossa Relatora é a nossa
querida Gleisi.
Durante o discurso do Sr. Gim Argello, o
Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Inácio Arruda.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Senador Suplicy.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
quero fazer um registro muito breve, são quatro linhas,
de carta que enviei ao jornal O Estado de S.Paulo, ao
Fórum dos Leitores, onde esclareço que, ao referirme à taxa de sucesso que o então Deputado Antonio Palocci, na entrevista que dei ontem ao jornalista
Eduardo Bresciani...
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ...
que o então Deputado Antonio Palocci obteria, caso a
fusão entre as empresas que assessorava fosse bem
sucedida, se tratava de sucesso econômico. Não ﬁz
qualquer menção à aprovação pelos órgãos de controle, nem o Ministro Palocci o fez. Aliás, conforme o
jornalista Eduardo Bresciani conﬁrmou comigo hoje.
O Ministro Palocci enfatizou que, em todos os
momentos, agiu de acordo com a ética e de maneira
a nunca ferir o interesse público.
Eu gostaria de esclarecer ainda, Sr. Presidente, de
informar que, domingo cedo, estive no Hospital Albert
Einstein e posso dar a boa notícia de que o Senador
Itamar Franco se encontrava em estado de quem está
se recuperando, inclusive muito animado, embora ainda
em convalescência. Assim como também o Senador
Lobão Filho já se encontrava fora da UTI e em plena
recuperação, embora vá haver ainda uma delonga para
o tratamento de sua perna, de seus joelhos.
Era a informação que eu queria prestar, Sr. Presidente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) Pela ordem, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – A Mesa agradece as informações de V. Exª.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) Pela
ordem, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Pela ordem, o Senador Aécio Neves e, em seguida, o Senador Demóstenes.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço
a V. Exª pela ordem para uma consulta: tendo havido
esse acordo que nos permitirá discutir, a partir das
14h30min de amanhã, as medidas provisórias, se nós
entraremos agora na discussão do Item 9 da pauta,
na verdade, da PEC nº 11, que trata exatamente da
regulação da tramitação das medidas provisórias, que
passaria a ser o próximo item da pauta.
Se houver essa interpretação, que acredito correta, por parte da Mesa, estou inscrito para discuti-la em
primeiro lugar, e gostaria de fazê-lo, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Meu caro Senador Aécio Neves, infelizmente,
as medidas provisórias continuam trancando a pauta
e somente as matérias administrativas e acordos internacionais têm condições de serem votados neste
momento.
Então, não temos condições de votar porque a
medida provisória continua trancando a pauta. Não
haverá o debate sobre a medida provisória, sobre a
emenda constitucional.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Não
haverá sequer a discussão?
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Não haverá sequer a discussão.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Então, não contamos o prazo de hoje como o quarto dia
de discussão da medida provisória?
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Não, não conta.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Muito bem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Senador Demóstenes.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o meu tema é exatamente o mesmo do Senador
Aécio Neves, só que para repercutir uma matéria da
jornalista Vera Rosa, publicada no jornal O Estado de
S. Paulo, de 29 de maio de 2001.
Segundo a jornalista Vera Rosa, houve um momento em que a discussão veio para o projeto do Senador Aécio Neves, e a Presidente da República teria
reclamado. Segundo a reportagem:
Além de Dilma não ter dado brecha para
os petistas reclamarem sobre a falta de diálogo,
todos ﬁcaram perplexos com o que ouviram
quando o líder do PT, Humberto Costa (PE),
disse que o PMDB apoiava relatório de Aécio
Neves (PSDB), para mudar a tramitação das
Medidas Provisórias, Dilma não se conteve.
‘Querem mudar isso justamente agora?’
(...) ‘Não vou aceitar.(...)’
O que a Presidente precisa entender é que esta
Casa aqui não é subalterna a ela. O Senado Federal
não é subalterno à Senhora Presidente da República!
Aliás, a Constituição foi concebida para que o Congresso dê a última palavra. Nós estamos nos omitindo.
Isto é verdade: estamos nos omitindo, porque nós não
rejeitamos nenhuma autoridade que vem do Executivo;
nós nunca rejeitamos ninguém que foi indicado para
o Supremo Tribunal Federal; nós nunca rejeitamos
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ninguém que foi indicado para o Superior Tribunal de
Justiça; nós nunca votamos vetos aqui.
Então, a última palavra tem sido da Senhora
Presidente da República. Mas ela tem que respeitar
esta Casa. Aqui, se nós decidirmos mudar, nós estamos mudando de acordo com o rito constitucional. E
a Presidente está reclamando por quê? Segundo ela,
reclama porque os ex-Presidentes abusaram da medida provisória. E o que eu tenho a ver com os abusos cometidos pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso?
O que eu tenho a ver com os abusos cometidos pelo
Sr. Luiz Inácio Lula da Silva? Ela tem que respeitar o
Congresso.
Perguntaram ao Ministro Palocci: “Você sabia
disso?” A resposta do Ministro foi sintomática: “Esse
assunto eu desconheço. A Casa Civil trata de questões plurais.” Para o Sr. Palocci essa é uma questão
singular porque ele não tem relacionamento político,
só econômico. Então, o Sr. Palocci também tem que
aprender a ter interlocução com esta Casa.
E debocharam do homem responsável pela articulação política com esta Casa, o Ministro Luiz Sérgio,
que, segundo a reportagem, é chamado de “garçom”,
lá entre os outros Ministros.
Então, nós queremos da Presidente da República
respeito para com o Senado! Ela está reclamando porque quer continuar abusando, e nós queremos justamente o contrário. Eu tenho certeza de que o Senador
Romero Jucá, que os peemedebistas, que o Senador
Renan Calheiros, que o Presidente Eunício, que todos
vão honrar os compromissos. E tenho certeza também,
pelo que eu o conheço, de que o Líder Humberto Costa, que também participou desse acordo, não vai retroagir, porque é um acordo que não é só bom para o
Senado; é bom para o Brasil. É bom que nós sejamos
respeitados! É bom que não cheguem matérias como
essa agora em que tenhamos que mendigar prazos
para votar a matéria!
Ora, Sr. Presidente, isso é um descalabro! E me
perdoe, mas a tentação aqui é meramente autoritária.
É dizer o seguinte: “Mandam no Congresso e eu também quero mandar no Congresso.”
A nossa posição é reagir, porque, senão, onde
nós vamos parar, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Continuamos com a Ordem do Dia.
Com a palavra o Senador Ataídes.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Pela ordem, meu Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Humberto Costa, pelo art. 14.
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O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Está na Ordem do Dia um requerimento de minha
autoria...
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Sr. Presidente, pelo art. 14, porque eu fui citado aqui
reiteradas vezes.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Logo em seguida, darei a palavra a V. Exª.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO.)
– Pela ordem. Pela ordem!
Há um Requerimento, na Ordem do Dia, de minha
autoria, meu Presidente, de nº 597, de 2011, solicitando informação ao TCU, que eu gostaria fosse votado,
Excelência. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Será votado logo em seguida às matérias que
estão na Ordem do Dia.
Senador Humberto Costa, art. 14, V. Exª tem a
palavra.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE.
Para uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não era interesse de minha
parte manifestar-me em relação a esse tema. Porém,
como o nobre Senador Demóstenes Torres reiteradas
vezes citou o meu nome, eu me sinto na obrigação de
a ele responder.
Primeiro, eu gostaria de dizer a V. Exª, ao Senador Romero Jucá e ao próprio Senador Aécio Neves
que, embora respeite integralmente a iniciativa que
tiveram de elaborar um substitutivo à proposta de
emenda constitucional apresentada pelo Presidente
desta Casa, Senador José Sarney, o PT, na condição
de bancada, não participou diretamente dessa construção. Não signiﬁca que o PT não possa votar nessa
proposta, até concordar com ela, mas, de fato, dela
não participou.
Desde o primeiro momento em que foi manifestado o relatório do nobre Senador Aécio Neves, temos com essa proposta algumas discordâncias, que
já tivemos a oportunidade de manifestar. E temos, inclusive, uma expectativa positiva de que seja possível
melhorar esse projeto ou restabelecer a proposta original, que era aquela com a qual nós tínhamos plena
concordância.
Eu, inclusive, tive a oportunidade de manifestar,
até à própria imprensa, essa preocupação. Em que aspecto, que acho pode ser objeto de aperfeiçoamento?
O fato de que nós teríamos por aquela proposta, pela
primeira vez no Congresso Nacional, uma comissão que
teria mais poder do que o Plenário das duas Casas. Ou
seja, uma decisão daquela comissão mista não seria
passível de recurso, com efeito suspensivo das suas
decisões, em relação à perda de eﬁcácia de alguma
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medida provisória. Acho que, se esse problema vier a
ser sanado novamente na Comissão de Constituição
e Justiça, é perfeitamente possível que esse acordo se
faça; porém, ele não foi feito. Eu gostaria de fazer esse
registro para que depois ninguém venha dizer aqui que
houve um acordo que foi quebrado. Não estamos aqui
questionando o direito nem a autonomia, de quem quer
que seja que fez o acordo, de tê-lo feito.
Segundo, a Presidenta Dilma, em nenhum momento, quis imiscuir-se num assunto interno do Congresso
Nacional. Em nenhum momento, ela quis ter poder de
decisão sobre qualquer coisa que diga respeito ao nosso
Regimento ou às nossas prerrogativas constitucionais.
Ela pode ter uma opinião, como outros Presidentes já
tiveram opinião. Ela, muito mais, queria informar-se sobre o que estava sendo objeto de discussão aqui, no
Congresso Nacional. O que pessoas disseram em off,
Senador Demóstenes Torres, não deve ser levado em
consideração! Nós estávamos lá nessa reunião e, em
nenhum minuto, a Presidenta autorizou ou desautorizou
quem quer que seja; em nenhum minuto, ela autorizou
ou desautorizou qualquer acordo político que eventualmente tenha sido feito. Portanto, não cabe essa manifestação de V. Exª nos termos em que foi feita.
A Presidenta, como qualquer cidadão ou cidadã
brasileira, tem o direito de ter opinião sobre um projeto, sobre uma proposta que tramita nesta Casa, mas,
em nenhum momento, saiu da sua condição de Presidenta para dizer como o Congresso Nacional deve
posicionar-se.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Item 8 da pauta.
Discussão, em turno único, do Substitutivo da
Câmara ao Projeto de Decreto Legislativo...
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, pelo art. 14, porque fui citado sucessivamente pelos oradores que me antecederam.
Não vou tomar muito tempo do Plenário mas,
por tratar-se de matéria da maior relevância, nem
era minha intenção inicial debatê-la hoje aqui, estava
aguardando o momento para a discussão da matéria. Essa, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não
é uma matéria qualquer. Eu dizia anteriormente que
esta Casa tem como seu maior patrimônio – e individualmente cada um de nós – a palavra empenhada
e os acordos construídos. E a primeira correção que
faço à palavra do ilustre, sempre competente e correto
Líder Humberto Costa é a de que já não existe mais
o substitutivo do Senador Aécio Neves à PEC do Presidente José Sarney.
A partir do momento em que o substitutivo por
mim apresentado sofreu contribuições, vamos assim
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chamar, de ilustres membros daquela comissão, como
do Senador Jucá, como do Senador Pimentel, ViceLíder do Partido dos Trabalhadores, entre tantos outros,
ele passou a ser o substitutivo do entendimento da
Comissão de Constituição e Justiça. Poucas vezes, Sr.
Presidente, Srs. Líderes, constrói-se um entendimento
unânime nesta Casa. As notas taquigráﬁcas, que serão
certamente aqui reproduzidas, mostrarão, de forma
muito clara, que aqueles que lá estavam representando
o Governo, a começar pelo seu Líder Romero Jucá, e
os que estavam representando o Partido dos Trabalhadores, e lá estavam ilustres representantes, como
a Senadora Marta Suplicy, o Senador Pimentel e, em
especial, o Senador Suplicy, entre tantos, todos eles
compreenderam que não estava em jogo discutirmos
uma medida que cerceava, que limitava as ações do
Poder Executivo. O que estava em jogo era a construção
de um novo procedimento para as medidas provisórias
que resgata as prerrogativas desta Casa.
Tenho dito, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que essas prerrogativas não são nossas; essas prerrogativas são da sociedade brasileira, que nos elegeu
para honrá-las.
Julgo, Sr. Presidente, que tenho autoridade hoje
para dizer que, no ano de 2001, quando eu presidia
a Câmara dos Deputados e era correligionário, como
sou hoje, com muita honra, do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, iniciei uma ampla discussão – e
V. Exª se lembrará disto, até porque dela participou –
exatamente para permitir que as medidas provisórias
viessem a ser apreciadas pelo Congresso Nacional, e
não continuassem a ser sucessivamente reeditadas,
sem qualquer discussão em relação a esta Casa. Naquele instante, não me preocupei em ser apoiador do
governo e correligionário do Presidente da República. Fui, como continuo sendo e tenho certeza de que
continuarão sendo todos os que participaram dessa
discussão, Parlamentar, responsável pela defesa das
prerrogativas desta Casa. Naquele ano, ﬁzemos a primeira e mais profunda modiﬁcação – lembra-se disso
meu companheiro, Senador Humberto Costa, porque
também dessas modiﬁcações participou? – que permite que pelo menos essas medidas provisórias agora
sejam discutidas pelas duas Casas.
Todos temos a compreensão clara de que outros
vícios ocorreram a partir daquela experiência, pela qual
juntos passamos. O que queremos agora? Corrigir esses vícios; impedir, Sr. Presidente, que uma medida
provisória venha aqui com oito, dez, doze ou quinze
temas distintos, como ocorre com uma das que discutiremos amanhã. Queremos impedir, Sr. Presidente,
que cheguemos aqui a 24 horas do prazo de validade
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de uma medida provisória, como sugere a proposta
do Presidente José Sarney.
Faço este apelo para que possamos não apenas
resgatar o entendimento feito na Comissão de Constituição e Justiça, mas para que tratemos essa matéria não
como uma demanda da oposição em relação ao Governo. Por isso que resgato a nossa participação no ano de
2001, quando éramos governo e ﬁzemos uma mudança
ainda mais profunda nesse rito de tramitação.
Não vou aqui gastar o tempo dos senhores para
comentar o que os jornais publicam em relação à manifestação da Srª Presidenta da República, mas é grave,
Sr. Presidente, para essa e para outras matérias, que
o Chefe da Casa Civil, que os articuladores políticos
do Governo não saibam daquilo que aqui se trata,
sobretudo tratando-se de algo da relevância daquilo
que foi discutido na Comissão de Constituição e Justiça e que talvez seja, de todas, a mais relevante das
matérias a serem tratadas por esta Casa durante este
ano, porque todas as outras, como tem dito o Senador
Demóstenes, decorrem dela. Se não, vamos ﬁcar aqui
nesse impasse, permita-me dizer, patético, de estarmos
tendo de discutir duas ou três medidas provisórias com
os olhos no relógio, e não o mérito das questões que
são discutidas, não com tempo para avaliarmos se ela
pode ou não ser aprimorada nesta Casa.
Faço, portanto, este apelo aos ilustres e corretos
Líderes do Governo que aqui estão: discutamos essa matéria sem as amarras de sermos Governo ou Oposição,
sem permitirmos que esta Casa se curve e se violente
mais uma vez frente à força do Poder Executivo.
É hora, Sr. Presidente, de dizermos a todos os
brasileiros que honramos o nosso mandato, que respeitamos o Congresso Nacional, mas isso só vai ocorrer
no momento em que nós nos ﬁzermos respeitar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Sr.
Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Eu que agradeço a manifestação de V. Exª.
Dando continuidade à Ordem do Dia, já tínhamos
anunciado a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Item 8:
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 19, DE 1999
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 592/2011)
Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Decreto Legislativo nº 19, de 1999 (nº 731/2000, naquela
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Casa), do Senador Mozarildo Cavalcanti, que
convoca plebiscito sobre a criação do Estado
do Tapajós.
Parecer favorável, sob nº 320, de 2011,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Vital do Rêgo.
Discussão do substitutivo da Câmara, em turno
único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
A Presidência esclarece que, nos termos do art.
287 do Regimento Interno, substitutivo da Câmara, a
Projeto de Lei do Senado, considerado série de emendas e votadas separadamente por artigos, parágrafos,
incisos, alíneas e itens em correspondência aos do projeto emendado, salvo aprovação de requerimento para
a votação em globo ou por grupo de dispositivos.
Nesse sentido, foi encaminhado à Mesa requerimento do Senador Mozarildo Cavalcanti.
Requeiro, nos termos art. 287, do Regimento
Interno do Senado Federal, votação, em globo, do
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Decreto Legislativo nº 19, de 1999, nº 731/2000, da Câmara dos
Deputados, que convoca plebiscito sobre a criação do
Estado do Tapajós.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 615, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 287 do Regimento
Interno do Senado Federal, votação em globo do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Decreto Legislativo nº
19, de 1999 (nº 731/2000, na Câmara dos Deputados),
que convoca plebiscito sobre a criação do Estado do
Tapajós. – Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Em discussão. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à votação do Substitutivo, da Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Não há oradores inscritos.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação ﬁnal:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Em discussão a redação ﬁnal. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram.
A matéria vai à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
A Presidência tomará as providências necessárias
para a promulgação do decreto legislativo.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Eu
pedi, V. Exª não...
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Pela ordem, a Senadora Marinor Brito.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Peço a V. Exª que, em razão do entendimento,
nós não votemos mais nada a partir de agora. O Senador Jucá, o Líder do PT, Humberto Costa, Senadora
Marinor, todos concordamos que devemos interromper
as votações e deixá-las para a partir de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Temos apenas votações de acordos internacionais que não estão submetidos à Medida Provisória.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Acordos internacionais não há problema.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Senadora Marinor Brito com a palavra.
A SRª. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Não Exª, eu tinha
pedido até mesmo antes de V. Exª encaminhar a votação do requerimento sobre plebiscito, porque ainda
há pouco eu me manifestei e eu acho que é justo que
a gente dê o direito ao povo de opinar sobre a situação de seu Estado.
Nós assinamos há poucos dias atrás uma PEC,
uma Emenda à Constituição, para que seja respeitado
o direito de todos os paraenses de participarem dessa
discussão, e que o plebiscito aconteça nos marcos da
nossa Constituição Federal, com direito a informação
sobre todas as possibilidades econômicas, políticas,
sociais para que nenhum paraense deixe de se manifestar sem que essa questão esteja bem esclarecida.
Eu tinha pedido anteriormente Exª, porque eu
participei como Líder do PSOL, quando da votação
da Medida Provisória, que tratava da quebra do sigilo
dos servidores do ﬁsco, e foi o momento quando se
fechou o acordo aqui nesta Casa sobre a necessidade de aprofundar a discussão em relação às medidas
provisórias, uma discussão que pudesse dar conta da
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histórica insatisfação, desde o surgimento das medidas
provisórias ainda no Governo Fernando Henrique.
A gente ﬁca preocupada com essa decisão, até
porque, depois de longo debate, já tem mais de dois
meses... Na sequência, o Presidente Sarney solicitou
uma reunião de lideranças. Lembro-me exatamente.
Foi proposta do Presidente Sarney, acatada por todas
as lideranças, que faríamos uma pauta para responder
aos inúmeros projetos de lei que tramitam nesta Casa,
e que, logo após a Semana Santa, iniciaríamos a discussão dos projetos referentes à área da saúde.
Faço questão de fazer este registro, porque não
é possível, depois de tanto diálogo, depois de tanto
debate, depois de tanta negociação para que a gente
pudesse, como Parlamentares, exercer o nosso mandato com tranquilidade e com dignidade, examinando
cuidadosamente, criteriosamente as matérias de interesse nacional, que a gente continuasse a ser interrompidos no nosso processo de discussão por conta das
medidas provisórias em véspera de votação.
Então, eu queria, aqui, fazer coro com os Parlamentares que se manifestaram em relação ao posicionamento do Governo Federal, porque tratamos, aqui,
com lideranças políticas que, até onde sabemos, foram
designadas para discutir todas as questões referentes
à movimentação do Governo. Se essa discussão não
chegou ao gabinete da Presidente da República, sinto
muito. Não posso responder por essa falta de encontro,
por essa falta de diálogo entre o Governo e suas Lideranças aqui. Mas que isso foi fruto de acordo... Espero que a
gente possa manter esse acordo, para nos debruçarmos,
Senador Randolfe, no conteúdo dessa proposta, que foi
construída para responder a uma necessidade política
desta Casa, que não é necessariamente a vontade única e
exclusiva de quem faz oposição. Mas é uma necessidade
para que possamos democratizar as discussões aqui e,
sobretudo, manter a independência do Poder Executivo
em relação ao Legislativo e vice-versa.
Então, em nome do Partido Socialismo e Liberdade,
queremos também nos posicionar no sentido de que o
Governo respeite, oriente as suas lideranças aqui nesta
Casa, para que os acordos possam ser cumpridos.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – O Senador João Pedro pediu a palavra pela
ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Pela ordem, Presidente.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, por conta da
expressiva delegação do Pará, tendo a Prefeita Maria
do Carmo, promotora, prefeita, minha companheira
de partido...
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V. Exª encaminhou a votação, que foi unânime
no Senado, para esse procedimento do plebiscito. Eu
quero dizer que votei, mas quero marcar uma posição, Sr. Presidente, nesta sessão e para os Anais do
Senado. Em relação ao procedimento, eu votei, e não
poderia ser diferente, no sentido de deixar a sociedade se manifestar. Espero que haja um procedimento
democrático, para que a sociedade se manifeste sobre
essa decisão de dividir esse grande Estado da região
Norte do Brasil, da minha região, que é a Amazônia.
No mérito, eu sou contra essa política. Sou contra
dividir, mas votei favoravelmente ao procedimento desse
mecanismo de a sociedade se manifestar. Agora, que
ﬁque nos Anais esta minha manifestação desde já.
Agora mesmo, eu passei pelo Amazonas e trouxe para cá a decisão da nossa Justiça de fechar 36
comarcas, Sr. Presidente. Felizmente, foi superado,
com a participação do Governador – e não poderia
ser diferente –, de vários segmentos da sociedade do
Amazonas e dos prefeitos para se garantir a presença
da Justiça funcionando nos nossos Municípios.
Olha que no Amazonas há 62 Municípios. É um
Estado grande com poucos Municípios. Pois bem, sou
contra dividir em três esse Estado tão bonito e tão
bem representado, porque esse é o sentimento, pelo
menos, que está chegando aqui. Mas sou favorável a
que a sociedade, que a população, que todos possam
votar, escolhendo o futuro do Estado do Pará, se devem dividir esse Estado em três Estados.
Espero que isso não chegue ao meu Estado do
Amazonas, porque ele é grande. Precisamos de políticas públicas. Precisamos de políticas que façam com
que todos vivam dignamente.
Era esta a minha manifestação, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Sou testemunha do espírito com que V. Exª tem
trabalhado no Senado da República, sempre defendendo as posições democráticas e, assim, o plebiscito.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Nós continuamos na Ordem do Dia.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Perfeitamente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Então, vou dar a palavra, de forma breve, ao
nobre Senador Randolfe e, em seguida, à Senadora Va-
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nessa Grazziotin, para que possamos continuar e votar
o conjunto das matérias que estão aqui na Mesa.
Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Excelência, serei
breve no pela ordem, a seu pedido. E é no mesmo sentido do Senador João Pedro. Votamos favoravelmente
ao plebiscito. Creio que temos de fazer, nesta Casa, um
debate sobre nossa condição como Federação.
Não sou favorável a dividirmos cada vez mais os
Estados federados brasileiros como alternativa para o
desenvolvimento do nosso País. Se faltam desenvolvimento e políticas públicas em regiões do Pará, do
Amazonas, do Mato Grosso e Tocantins, é pela ausência de políticas públicas por parte dos governos estaduais, pela incompetência dos governos estaduais e
pela incompetência do Estado brasileiro. Não podemos
resolver o problema de ausência de políticas públicas
separando e dividindo a Federação brasileira.
Nós temos, realmente, uma dramática crise federativa no Brasil; crise que se resume, inclusive, em
encontrarmos o nosso sentido como Federação; crise
que passa pelo debate necessário sobre o Fundo de
Participação dos Estados e que passa, necessariamente, pelo debate sobre a atual e dramática crise ﬁscal
que vive nossa Federação, típica da nossa formação
de uma Federação por agregação. Mas não creio que
essa crise federativa seja resolvida com a separação
dos entes federativos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Entretanto, Excelência, votamos favoravelmente ao
plebiscito porque é assim que prevê a Constituição.
Eu apelo ao povo do Estado do Pará para que, no
plebiscito, vote pela integridade do Pará, da forma como
ele é, mas é uma decisão que cabe aos paraenses.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Senadora Vanessa Grazziotin.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Muito
obrigada, Sr. Presidente.
Quero dizer que, com relação a essa matéria, o
plebiscito que acabamos de aprovar aqui, não vou falar
sobre o assunto. O Senador João Pedro fez um pronunciamento com muito conteúdo e penso que essa opinião
expressada por ele não é apenas a opinião dele, mas
a opinião da maioria do povo do Estado do Amazonas.
Diferentemente do Estado do Pará, no Estado do Ama-
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zonas entendemos que não há qualquer possibilidade
de haver divisão territorial na nossa região.
Peço, Senador Inácio Arruda, que conﬁrme, se
possível, a votação do requerimento que cria a Comissão Externa. Já falei, conversamos com todos os
Líderes da Base do Governo e da oposição.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Assim que concluirmos a votação dos projetos
de decreto legislativo, votaremos o requerimento.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Senador Mário Couto, pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é necessário que se posicionem, ou melhor, se expliquem
algumas relações com referência a esse processo de
plebiscito.
Primeiro, não é a divisão do Pará, é bom que se
deixe bem claro isso ao povo do Estado do Pará. Não
tem nada aprovado, aqui, para dividir o Estado do Pará.
O que foi aprovado hoje, aqui, foi apenas um plebiscito.
Quem vai decidir se o Pará será dividido ou não serão
os paraenses. Nenhum político, nenhum, nem Deputados, nem Senadores, nem governadores decidirão.
Quem vai decidir se o Pará deve ser dividido ou não é
o povo do Estado do Pará.
Alguns esclarecimentos: primeiro, o plebiscito é
feito em todo o Estado do Pará e não apenas em uma
região. Segundo, se passar o plebiscito, ele irá à Assembleia Legislativa do Estado, ele irá ao Governo do
Estado e ele irá ao Presidente da República.
Repito: o povo do Estado do Pará, aqueles que
são a favor e os que são contra decidirão os destinos
da divisão do Estado do Pará.
O que aconteceu hoje, aqui, foi democracia. Nós
não podíamos, Senadores do Estado do Pará, criar
qualquer objeção ao fato democrático de se realizar

139

Junho de 2011

um plebiscito. Quem vai decidir não é político algum,
é o povo do Estado do Pará.
Repito: o plebiscito é feito em todo o Estado, não
só na região que pediu a divisão.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Agradeço a V. Exª os esclarecimentos. O paraense vai decidir democraticamente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Item 10.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 639, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 639, de 2010 (nº
2.487/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do Uzbequistão, celebrado em Brasília, em 28 de
maio de 2009.
Parecer favorável, sob nº 304, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Blairo
Maggi.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores e Senadoras que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Um segundinho só, Sr. Senador.
É o seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Item 11.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 642, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 642, de 2010 (nº
2.488/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do Uzbequistão, celebrado em Brasília, em 28 de
maio de 2009.
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Parecer favorável, sob nº 305, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Blairo
Maggi.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Item 12.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 645, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 645, de 2010 (nº
2.645/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural entre a República Federativa do Brasil e
a República da Guatemala, assinado em Brasília, em 4 de abril de 2008.
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Parecer favorável, sob nº 306, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relatora ad hoc: Senadora Ana
Amélia.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Item 13.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 646, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 646, de 2010 (nº
2.646/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República de Botsuana, celebrado em Gaborone, em 11 de
junho de 2009.
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Parecer favorável, sob nº 307, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relatora ad hoc: Senadora Ana
Amélia.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Item 14.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 647, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 647, de 2010 (nº
2.720/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Cooperação Educacional entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República das
Seicheles, celebrado em Victória, em 16 de
setembro de 2008.
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Parecer favorável, sob nº 308, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relatora ad hoc: Senadora Ana
Amélia.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Item 15.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 74, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 74, de 2011 (nº
2.588/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto da Decisão XXXVIII/D/453, da
XXXVIII Reunião de Ministros da Organização Latino-Americana de Energia, realizada
em Medellín, Colômbia, em 30 de novembro
de 2007.
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Parecer favorável, sob nº 309, de 2011, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Luiz Henrique.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Item 16.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 78, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 78, de 2011 (nº
2.834/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo Bilateral de Serviços
Aéreos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de
Cingapura, celebrado em Brasília, em 25 de
novembro de 2008.
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Parecer favorável, sob nº 310, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Aloysio
Nunes Ferreira.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Item 17.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 104, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 104, de 2011 (nº
860/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre a República
Federativa do Brasil e a República Argentina
sobre Localidades Fronteiriças Vinculadas,
celebrado em Puerto Iguazú, em 30 de novembro de 2005.

147

Junho de 2011

Parecer favorável, sob nº 311, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relatora: Senadora Ana Amélia.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) –
REQUERIMENTO Nº 609, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 609,
de 2011, da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando a
criação da Comissão Temporária Externa, composta por
três Senadores, com o objetivo de visitar as regiões de
conﬂito agrário nas divisas dos Estados do Acre, Amazônia
e Rondônia, onde ocorreu o assassinato de Adelino Ramos e, ainda, no Município de Nova Ipixuna, no Sudeste
do Pará, local do assassinato do casal de extrativistas José
Cláudio Ribeiro da Silva e sua esposa, Maria do Espírito
Santo e Silva, e Eremilton Pereira dos Santos.
Votação do requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) –Requerimento.
Em sessão anterior, foi lido o Requerimento nº
597, de 2011, do Senador Ataídes Oliveira, solicitando
ao Tribunal de Contas da União informações acerca
dos valores efetivamente arrecadados, oriundos de
contribuições sociais incidentes sobre a folha de pagamento nos últimos cinco anos, bem como o resumo
das auditorias da prestação de contas das seguintes
instituições: Sesi, Senai, Sesc, Senac, Sest, Senat,
Senar, Sescoop, ABDI, Apex e Sebrae.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Encerrada a Ordem do Dia.
São os seguintes os demais itens não
apreciados e transferidos para a próxima sessão deliberativa ordinária.
5
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 451, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 467, de 2008-Complementar,
da Senadora Ideli Salvatti, que altera a Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006, para acrescentar outras atividades
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de prestação de serviços às já passíveis de
opção pelo Simples Nacional.
Parecer sob nº 1.575, de 2009, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Antonio Carlos Junior, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CAE, que apresenta.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 475, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 2010Complementar (nº 12/2003-Complementar, na
Casa de origem, do Deputado Sarney Filho),
que ﬁxa normas, nos termos dos incisos III, VI
e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da
Constituição Federal, para a cooperação entre
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, nas ações administrativas decorrentes
do exercício da competência comum relativas à
proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição
em qualquer de suas formas e à preservação
das ﬂorestas, da fauna e da ﬂora e altera a Lei
nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.
7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 476, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010
(nº 219/2003, na Casa de origem, do Deputado Reginaldo Lopes), que regula o acesso a
informações previsto no inciso XXXIII do art.
5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do
art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e
dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 janeiro de
1991, e dá outras providências.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 11, DE 2011
Quarta sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 11, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador José Sarney, que altera o procedimento de apreciação das medidas provisórias
pelo Congresso Nacional.
Parecer sob nº 255, de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
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Relator: Senador Aécio Neves, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com voto em separado do Senador José
Pimentel.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO No 616, DE 2011
Retirada de requerimento.
Nos termos do art. 256, § 2o, inciso I, do Regimento Interno, requeiro a retirada, em caráter deﬁnitivo,
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do Requerimento no 610/2011, de minha autoria, em
que solicito que o Projeto de Lei do Senado no 40, de
2011, seja examinado pela Comissão de Agricultura
e Reforma Agrária.
Sala das Sessões, em 31 de maio de 2011. –
Senador Acir Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – A Presidência defere o requerimento que acaba de ser lido, nos termos regimentais.
Sobre a mesa, rquerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão despachados à Mesa para decisão, nos termos
do Regimento Interno.
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Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB –
CE) – O requerimento que acaba de ser lido será encaminhado
à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
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Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB –
CE) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
OFÍCIO Nº 182, DE 2011
Na qualidade de Presidente da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, dirijo-me a V. Exª para informar que o relatório preliminar
com emendas referente ao Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2012 – Projeto de Lei nº 2/2011–
CN – foi aprovado pelo Plenário da Comissão Mista
de Orçamentos, na 7ª Reunião Ordinária, realizada
nesta data.
Isso posto, encaminho, em anexo, adequação
do cronograma de tramitação da referida matéria às
normas constantes da Resolução nº 1, de 2006, alterada pela de nº 3, de 2008, ambas do Congresso
Nacional.
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Na oportunidade, renovo a V. Exª protestos de
elevada estima e distinta consideração.
Senador Vital do Rêgo, Presidente.
Cronograma alterado.
Leitura em sessão no Senado Federal – 18/04/2011;
Distribuição de avulsos – 23/04/2011;
Realização de audiências públicas – 30/04/2011;
Apresentação do relatório preliminar perante a Comissão – 10/05/2010;
Apresentação de emendas ao relatório preliminar –
11/05/2011 a 13/05/2011;
Votação do relatório preliminar com emendas pela
Comissão – 31/05/2011;
Apresentação de emendas ao projeto de lei –
01/06/2011 a 10/06/2011;
Publicação das emendas – até 15/06/2011;
Relatório do Relator – até 27/06/2011;
Discussão e votação do relatório e das emendas –
07/07/2011;
Encaminhamento do parecer da Comissão à Mesa do
Congresso Nacional – 08/07/2011.
Parágrafo 2º, Art. 166 da Constituição Federal.
Onde, por acaso, eu li 2010, leia-se 2011.
Vai à publicação.
É o seguinte o ofício:
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro. Em seguida, Senador Walter Pinheiro.
E o primeiro inscrito, na sequência, é o Senador
Wilson Santiago, que já está aqui, na mesa, e que em
seguida ocupará a tribuna.
A sessão ﬁca prorrogada por mais uma hora.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Inácio Arruda, eu queria, primeiro, parabenizar
V. Exª e o PCdoB por ter chegado à Presidência do
Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – É um momento áureo desta Casa.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Como?
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – É um momento áureo do Senado Federal.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pois é. Então V. Exª interinamente preside o Senado,
e isso quer dizer que o PCdoB chega à Presidência
desta Casa.
Eu quero apenas, Presidente Inácio Arruda, referir-me ao Item 8 da pauta, o substitutivo da Câmara
ao Projeto de Decreto Legislativo nº 19, de 1999, que
convoca plebiscito para a criação do Estado de Tapajós
no oeste do meu querido Estado do Pará.
Quero só fazer um esclarecimento à população
do meu Estado, ao meu Estado por inteiro. O que nós
aprovamos aqui, Senador Inácio Arruda, foi tão somente a autorização para que o TSE e o Tribunal Regional
Eleitoral possam convocar o plebiscito em seis meses,
após a promulgação do projeto, que foi terminativamente aprovado agora, no Senado Federal.
Ele vai à sanção do Presidente José Sarney, e é
importante que o povo do Pará saiba que o plebiscito
será feito em todo o Estado do Pará. Essa questão da
divisão do Estado nos Estados de Carajás e de Tapajós quem tem de decidir é a população do Estado
do Pará. Essa não é uma questão que o Governador
decida ou que Senadores, Deputados Federais ou
Deputados Estaduais, os parlamentares de um modo
geral, possam decidir.
Quem vai decidir isso é o povo, por meio desse
plebiscito que será feito ainda neste ano, em todo o
Estado do Pará. Entre os 7,5 milhões de habitantes,
os 4,3 milhões de eleitores do Estado do Pará serão
convocados a dizerem se são ou não a favor da divisão e da criação dos novos Estados.
E, Senador Mozarildo – V. Exª foi o autor do projeto –, o plebiscito será antecedido de uma campanha
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nos moldes da campanha eleitoral gratuita, na televisão
e no rádio, para esclarecer os eleitores sobre quais
são as vantagens e as desvantagens da divisão do
Estado do Pará.
Esclarecido por meio do programa eleitoral que
antecederá, repito, o plebiscito, o eleitor irá, então,
posicionar-se. A vontade do povo, pelo plebiscito, será
então atendida e aceita por todos os parlamentares.
Esse era o esclarecimento que queria fazer à
população do meu Estado do Pará, porque lá correm
algumas informações distorcidas, como a de que já
estamos votando aqui a divisão do Estado. Não é isso,
não. Nós não estamos aqui votando a divisão do Estado do Pará em hipótese nenhuma. Estamos apenas
autorizando que seja convocado, repito, um plebiscito,
para ouvir toda a população do Estado do Pará, todos
os eleitores. Era esse o esclarecimento.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – O Pará está esclarecido.
Senador Walter Pinheiro, pela ordem.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só
desejo fazer dois registros: o primeiro é exatamente
em relação a essa questão dos plebiscitos. É importante, democrático até que a Casa oriente na linha da
aprovação do plebiscito. Mas acho que é importante,
inclusive, que nós atentemos para isto: os Estados citados ou envolvidos, portanto, a população de um modo
geral deve participar. E é importante que prevaleça
muito mais o interesse... Como até colocou muito bem
aqui nosso colega, o Senador Randolfe, é importante
também que se pense muito na integralidade dessas
ações e na capacidade de se promover, cada vez mais,
uma verdadeira integração e não uma divisão.
Mas, Sr. Presidente, pedi a palavra pela ordem a
V. Exª, primeiro para saudar a iniciativa da Mesa no que
diz respeito à comissão externa que deve acompanhar
os acontecimentos que a todos nós só entristecem: os
assassinatos no campo.
Lamentavelmente, no mesmo momento em que
nós discutíamos o Código ﬂorestal lá na Câmara, essa
questão, eu diria, até se acirrou. Logo depois da votação, dois outros líderes camponeses foram assassinados.
A violência no campo ainda continua de uma
forma muito intensa, e é fundamental que não só façamos um processo de acompanhamento, com visita,
mas também que provoque as instâncias de Governo,
para que medidas de caráter preventivo sejam tomadas; senão, todas as vezes, vamos ﬁcar aqui fazendo
uma espécie de ida somente para constatar e, ao mesmo tempo, como alternativa ou paliativo à ação, para
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buscar prender os criminosos. Acho que esse não é o
grande intento nosso. O correto é o estabelecimento
da paz e a preservação da vida.
E nós temos discutido muito isso no Partido dos
Trabalhadores. O Senador João Pedro deve ser o representante nosso nessa comissão, para promover esse
acompanhamento. Mas que principalmente façamos
desse tema um tema da principalidade da nossa ação,
já que iniciaremos aqui o debate do Código Florestal.
Não interessa entregar um bom Código para a boa convivência, para boa relação entre a atividade econômica
e a preservação da natureza e não conseguirmos aqui,
de uma forma muito enfática, algo que é muito mais
importante, que é a preservação da vida.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Claro. Nós nos alinhamos com a argumentação de V. Exª, Senador Walter Pinheiro.
Passamos de imediato a palavra ao Senador
Wilson Santiago, como orador inscrito.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Inácio Arruda, meu caro Senador Paim, meu caro Senador Mozarildo Cavalcanti,
demais Senadores e demais Senadoras, na semana
passada, uma das notícias que mais foram veiculadas
nos meios ﬁnanceiros e também de comunicação foi a
recomendação do Ministério Público Federal do Rio de
Janeiro – isso servindo de exemplo para outros Estados
da Federação – aos Bancos Santander e Itaú-Unibanco
de devolverem aos clientes tarifas cobradas indevidamente desde o ano de 2008 até o ano de 2010.
O valor total, só no Rio de Janeiro, Sr. Presidente,
somou R$430 milhões em apenas dois bancos, duas
instituições ﬁnanceiras cobrando taxas indevidas a
clientes, a correntistas que lá têm contas. Imaginem
se somarmos esses valores dessas instituições com
os de outros bancos e até com o do restante do Brasil,
o quanto não estão abusando da população brasileira, acredito que a mais desinformada, a mais carente,
com taxas abusivas em relação a esses clientes, as
esses correntistas.
Em 30 de abril de 2008, o Banco Central emitiu
regulamentação sobre tarifas bancárias. Entretanto,
nem todos os bancos acataram a norma e resolveram
fazer cobranças de forma incorreta.
Veja, Sr. Presidente, a preocupação que estes
bancos estão causando à população brasileira, exigindo que esta Casa, exigindo que o Ministério Público,
exigindo, enﬁm, que todos aqueles do próprio governo,
que têm a missão de ﬁscalizar, como, por exemplo, o
Banco Central, fortaleçam essa ﬁscalização e, com
medidas mais rígidas, punam esses bancos que estão cobrando taxas exorbitantes dos próprios clientes,
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espalhados, sim, em todo o território nacional. Eles
não cumprem nem as recomendações dos Procons
dos referidos Estados, como o caso do Rio de Janeiro, Senador Paim, e acredito que também em outros
Estados da Federação.
O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro
recomendou a restituição dos valores cobrados indevidamente aos clientes prejudicados, àqueles que
foram identiﬁcados ou que até reclamaram. Imagine,
Walter Pinheiro, os clientes que ainda não detectaram
essas retiradas indevidas ou esses débitos indevidos
das suas próprias contas e com isso tendo esses volumosos prejuízos, que são do conhecimento de todos
e publicados no Rio de Janeiro!
O Ministério Público fez isso após inquérito civil
público, que apurou ser indevida a cobrança pelo Repasse de Encargos de Operações de Crédito e também
por Comissão sobre Operações Ativas.
Os bancos exempliﬁcados na denúncia são o
Santander e o Itaú-Unibanco. Repito, imaginem os
que ainda não foram identiﬁcados com essas cobranças indevidas!
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
esse comportamento dos bancos é inconcebível para
todos nós representantes da população brasileira, representantes do povo brasileiro no Congresso Nacional,
quando detectamos cobranças indevidas por aqueles
que dominam a economia, eu digo até o poder econômico deste País, os bancos, aos menos favorecidos e
também a toda população brasileira.
O procurador daquele Estado, que emitiu a recomendação, diz que os bancos têm que devolver o
dinheiro recolhido de forma irregular.
Segundo ele, “o Banco Central já se manifestou,
de forma deﬁnitiva, acerca da ilegalidade da cobrança
desses encargos. Portanto, todos os consumidores que
foram cobrados a partir dessa data devem ser devidamente ressarcidos”.
É para isto, Sr. Presidente, Senador Petecão,
que todos nós temos que chamar a atenção da população brasileira, para vigiarmos essas taxas cobradas
ou debitadas em todos as nossas contas, de todos os
correntistas deste País, porque, com certeza, iremos
identiﬁcar cobranças indevidas, débitos indevidos, especiﬁcamente daqueles clientes que não acompanham
os débitos nas suas contas, e além de tudo os menos
informados, os menos favorecidos espalhados em todo
o território nacional.
Sr. Presidente, mais uma vez, me insurjo contra
essas atitudes dos referidos bancos ou até de outros
bancos, que cometem os mesmos delitos no que se
refere à população brasileira, que descumprem as ordens do Banco Central, onerando clientes do sistema
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ﬁnanceiro, repito, especiﬁcamente os mais pobres.
Todos nós somos prejudicados com essa desordem
praticada pelos próprios bancos do nosso País.
Uma das atribuições do Banco Central é promover
a eﬁciência e o desenvolvimento do sistema ﬁnanceiro
do País. O Banco Central funciona como o banco dos
bancos, supervisionando o sistema ﬁnanceiro. Nesta
função, o Banco Central cometeu falhas. Temos que
reconhecer isso, Senador Inácio Arruda, porque não
é admissível que um banco controlador de todos os
bancos, como o Banco Central, permita que sucessivas
vezes os bancos cobrem taxas indevidas da população
brasileira, levando prejuízos a esses correntistas, levando muitos deles à inadimplência, a estouro de contas
e cometendo contra eles até protestos e algumas execuções. Cometeu falhas, visto o lapso de tempo entre
a emissão da regulação e a comunicação aos bancos
do descumprimento daquela norma, e o silêncio até
os dias de hoje, sendo necessária a manifestação do
próprio Ministério Público.
É isso Sr. Presidente, que não podemos admitir,
que para que ocorra alguma punição, até a devolução
das taxas cobras aos clientes indevidamente, seja
necessária a ação do Ministério Público. Onde está o
Banco Central, onde estão os órgãos de ﬁscalização
que de fato têm o dever de acompanhar essas decisões
abusivas dos próprios bancos, penalizando a população quando cobram taxas indevidas, a exemplo das
identiﬁcadas no Rio de Janeiro, e tenho certeza de que
em muitos outros Estados da Federação?
Diariamente somos assustados com informação
dos altos percentuais nas taxas também cobradas
pelos cartões de crédito e exorbitantes juros cobrados nos cheques especiais. É essa ﬁscalização, Sr.
Presidente, que tem que ser feita com mais rapidez e
com mais rigor no que se refere ao Banco Central, a
todas as instituições ﬁnanceiras, quer sejam cartões
de crédito, bancos, enﬁm, todas aquelas que fornecem
créditos e que também movimentam contas de todos
os correntistas deste País.
Diante dos lucros exorbitantes dos bancos e com
essas notícias que todos nós tomamos conhecimento no Rio de reclamações e registros, Senador Paim,
identiﬁcados em muitos Estados da Federação, é que
somos obrigados a ocupar a tribuna desta Casa para
cobrar providências do Banco Central, para cobrar
rigidez do Banco Central, para cobrar rigidez da própria justiça quando executa ou quando é chamada a
tomar decisões no que se refere às reclamações de
muitos clientes, porque de fato os bancos abusam
dos clientes cobrando taxas que, na verdade, nunca
existiram e muitas delas são proibidas pelo próprio
Banco Central.
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Aqui estamos não só com o dever e a obrigação
de defender os interesses da sociedade brasileira, dos
Estados da Federação, como também e especiﬁcamente defender os menos favorecidos que não suportam
mais as taxas abusivas dos bancos, cobradas da população inteira, com isso resultando em exorbitantes
lucros dos bancos, que surpreendem até os órgãos
oﬁciais do Governo. Todos nós sabemos que parte disso são cobranças indevidas, como essas identiﬁcadas
no Rio de Janeiro e também como as que estão em
tramitação em reclamações nos Procons de outros
Estados da Federação.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – V.
Exª me concede um aparte?
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
– Concedo um aparte a V. Exª, Senador.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Senador Santiago, embora V. Exª faça parte da Mesa,
como um dos Vice-Presidentes, quero elogiar a preocupação sempre atenta em relação à questão ﬁnanceira, em relação ao trato dos consumidores, que,
muitas vezes, são levados, pela propaganda ou não,
em função dessas altas taxas. Às vezes, são de certo
modo esbulhados. A preocupação de V. Exª é de alertar
e de fazer com que se cuide bem disso, com que se
ﬁscalize. Na verdade, hoje, com esta de o Governo e
o Banco Central dizerem que é para conter a inﬂação,
vem aumentando a Selic. Já estamos em 12%, 12% e
pouco – daqui a pouco, vamos para mais –, e há uma
perspectiva de, neste ano, irmos para 12,75%. Quanto
mais o Banco Central vai aumentando – a cada reunião que faz, aumenta 0,25%, 0,30% –, com certeza,
Senador Wilson Santiago, isso dá resultado para as
instituições ﬁnanceiras. Cada vez os juros sobem mais,
e, aí, vão ter resultados melhores. Essas instituições
ﬁnanceiras ﬁcam alegres, pois, quanto mais caro o dinheiro, melhor. Quem paga isso é a comunidade, são
os consumidores, que, às vezes, são conduzidos num
processo de propaganda e, às vezes, não são bem
orientados. Eles acabam pagando custos dos juros,
muitas vezes maiores que o próprio produto adquirido, no frigir dos ovos, como se diz na gíria. Por isso,
pela preocupação de V. Exª de levar isso à tribuna
desta Casa, para que todo mundo acompanhe isso
com atenção e para que os órgãos, principalmente o
Banco Central, ﬁquem atentos a essa admoestação, a
essa exposição que V. Exª faz no ﬁm da tarde de hoje,
eu quero cumprimentá-lo.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
– Agradeço a V. Exª, Senador.
Especiﬁcamente os clientes que recebem seu
salário em conta corrente precisam ter cuidados com
os bancos, Senador Paim. Eles estão cobrando taxas
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abusivas, como as detectadas no Rio de Janeiro, repito, e em tantos outros Estados da Federação, em
apenas duas instituições ﬁnanceiras. Imagine quando
se somarem todas. Só em duas, em um Estado, já se
somaram R$430 milhões, em apenas dois bancos,
de taxas abusivas contra os clientes. Tenho certeza
de que esses clientes são os menos informados, os
menos favorecidos e também aqueles que não se preocupam em acompanhar os débitos em suas contas
correntes.
Muitas vezes os direitos desses cidadãos são
lembrados pelo próprio Ministério Público, como ocorreu. E quando alguém, ou o próprio Ministério Público,
não é reclamado, não é provocado a acompanhar isso,
ou até à abertura de algum inquérito em relação a esses abusos impostos, a essa desonestidade praticada
pelos próprios bancos em nosso País, a exemplo dos
citados anteriormente, muitas vezes esses direitos
podem passar despercebidos.
Precisamos de uma ﬁscalização mais eﬁciente
por parte do Banco Central no que se refere ao acompanhamento desses débitos, dessas taxas abusivas,
debitadas, sim, nas contas dos correntistas dos bancos.
Não podemos aceitar que esses auﬁram lucros acima
do permitido, fazendo cobrança de taxas indevidas a
seus clientes.
Chamo a atenção de todos os clientes, mais uma
vez, para que todos tenham condições e a preocupação de acompanhar, repito, os débitos das suas referidas contas, porque tenho certeza de que todos irão
identiﬁcar débitos abusivos praticados pelas próprias
instituições ﬁnanceiras. Estejamos todos atentos aos
nossos extratos bancários e conﬁramos os valores que
nos são debitados. Não podemos deixar que nossos
direitos permaneçam sendo descumpridos por essas
instituições ﬁnanceiras.
Então, Sr. Presidente, era isso o que gostaria de
registrar no dia de hoje, repetindo, mais uma vez, chamando a atenção do Banco Central no que se refere à
ﬁscalização mais rígida com esses bancos que estão
abusando dos clientes em todo o território nacional,
cobrando taxas que, na verdade, não condizem com
a realidade, muitas delas indevidas.
Agradeço a V. Exª e, da mesma forma, aos Senadores que acompanharam este pronunciamento,
e à população brasileira da mesma forma. Enﬁm, a
todos os meios de comunicação desta Casa, que eu
tenho certeza, Senador Inácio Arruda, de que irá publicá-lo, chamando a atenção da população brasileira
para ﬁscalizar as suas contas. Do contrário, parte dos
bancos passará as mãos em parte dos seus saldos
bancários.
Muito obrigado a V. Exª.
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Durante o discurso do Sr. Wilson Santiago,
o Sr. Inácio Arruda deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Parabéns, Senador Wilson Santiago.
Com a palavra pela Liderança do PCdoB o Senador Inácio Arruda.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC)
– Sr. Presidente, gostaria que V. Exª me inscrevesse.
Eu gostaria de falar pela Liderança do meu Partido,
o PMN.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – o Senador Petecão está inscrito pela Liderança
do PMN.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC) –
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Pois não.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Rapidamente,
Senador Inácio.
Sr. Presidente, solicito de V. Exª a inscrição pela
Liderança do PSOL. Já consta o requerimento na
Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – V. Exª está inscrito.
Com a palavra o Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, temos muitos temas importantes que se alinham à ideia que o PCdoB – Partido
Comunista do Brasil – tem defendido para que o nosso
País efetivamente possa dizer que está construindo
um projeto de Nação baseado nos interesses maiores
do povo brasileiro. Isso inclui temas centrais, como a
questão há pouco aqui abordada sobre a política econômica, aspectos da política econômica brasileira; diz
respeito à política de juros praticada pelo Banco Central; diz respeito à taxa de câmbio praticada pelo Governo brasileiro – essa ideia de câmbio ﬂutuante; diz
respeito à questão de superávit primário estabelecido
também um tempo atrás na economia nacional para
fazer frente a pagamentos de juros e amortização da
dívida brasileira; diz respeito ao debate da construção
do nosso caminho, à questão da reforma tributária
no Brasil, à consolidação do processo democrático
com respeito àquilo que construímos, especialmente
na Constituição, que foi a liberdade de organização
partidária, que a toda hora se busca ceifar. E a nossa
Casa congressual, seja a Câmara, seja o Senado, via
de regra entra nesse debate de forma enviesada, fa-
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zendo coro com os setores mais reacionários e conservadores da sociedade brasileira, que querem restringir a participação político-partidária no Congresso
Nacional especialmente.
Poderíamos alinhar também, entre essas grandes
questões de um projeto mais ousado de pôr o Brasil
de pé, as questões do campo do trabalho: do trabalho
industrial, urbano, com as inovações que se têm apresentado desde 1988, agregando-se à CLT conquistas
em todos os campos em que precisamos avançar,
como, por exemplo, a redução da jornada de trabalho.
Temos tido ganhos mais que velozes de produtividade,
automação – todas as áreas da ciência têm avançado
signiﬁcativamente –, permitindo que o homem trabalhe bem menos e possa cada vez usufruir mais, ter
mais direitos, aumentar as suas conquistas em todos
campos da arte, da cultura, do lazer, do divertimento,
o que hoje é suprimido da maioria do povo brasileiro,
da sua formação cada vez maior. Então, temos aí um
espaço grande no mundo do trabalho para discussão,
para debate.
Mas queria, Sr. Presidente, entrar em um tema
em que, às vezes, pode ser feita certa confusão, se
quisermos usar de forma oportunística o debate em
torno dele. Reﬁro-me à luta histórica dos trabalhadores
brasileiros, cuja discussão foi e é necessária: a questão da reforma agrária no Brasil.
Em face do avanço tecnológico também no campo,
muitas vezes se anuncia: “Não, mas esse negócio de
reforma agrária, isso já não é mais necessário”, como
se a tecnologia tivesse respondido essa questão da
reforma agrária.
Podemos dizer que a reforma agrária do século
XIX, praticada na Europa, nos Estados Unidos e em
boa parte do Planeta, digamos, você não a repetirá.
Mas a reforma agrária, nas condições de hoje, com alta
tecnologia no campo, ela tem espaço para se materializar, num processo de cooperação entre trabalhadores
do campo, trabalhadores rurais. Onde, minimamente,
estabeleceu-se uma produção em minifúndios, como
é o caso de Santa Catarina, como é o caso de parte
signiﬁcativa do Estado do Paraná, do Estado do Rio
Grande do Sul, especialmente nesses três Estados do
Sul do Brasil, o processo de cooperação entre os trabalhadores e os pequenos produtores tem permitido
saltos econômicos signiﬁcativos. Então há, sim, espaço
para a reforma agrária no nosso País, e o tema não
pode ser tratado de forma que se busque, primeiro,
para aqueles que lutam em defesa da reforma agrária, uma tentativa de criminalização, de satanização
dos movimentos sociais que lutam pela bandeira da
reforma agrária.
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Digo isso porque o meu partido, historicamente,
levantou essa bandeira lá atrás, quando poucos na
sociedade a levantavam. E hoje eu posso dizer que
essa é uma bandeira de quase consenso na sociedade brasileira.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há um
consenso urbano e em setores rurais importantes,
mas ainda há uma resistência gritante por aqueles que
lutam em defesa da terra para os que trabalham, para
os que produzem, para os que querem trabalhar na
terra, aqueles que querem a reforma agrária.
Sr. Presidente, quero reaﬁrmar aqui a denúncia
dos novos massacres de trabalhadores rurais defensores da reforma agrária, gente que quer produzir
no campo, que quer produzir feijão, arroz, mandioca,
milho, que quer alimentar o povo brasileiro, que quer
alimentar a sua família e o povo brasileiro.
É por esta razão que, infelizmente, no Brasil, temos que bradar ainda de forma forte, porque é preciso
dar um basta aos crimes no campo. Basta de crimes
praticados por aqueles que resistem ao processo de
reforma agrária no Brasil! É preciso denunciar os crimes
do latifúndio e não fazer confusão entre a luta histórica
pela reforma agrária e um debate em curso no Brasil
em torno da questão do Código Florestal, porque senão vamos cair no oportunismo de nos aproveitar dos
cadáveres de homens lutadores do povo para defender posições na nossa Casa ou mesmo na Câmara
dos Deputados.
E, mais uma vez, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é o sangue de trabalhadores e de comunistas
que encharca o nosso chão, o nosso solo. Na semana
passada, repetiu-se a rotina – podemos dizer – inaceitável, perniciosa ao processo de construção do projeto
nacional e macabra, levando as vidas dos extrativistas
José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo, em Nova Ipixuna, no Pará. Também foram mortos o
agricultor Eremilton Pereira dos Santos, provavelmente por ser testemunha da execução do casal, e o líder
camponês Adelino Ramos, o Dinho, em Rondônia. O
Dinho, Sr. Presidente, já tinha, podemos assim dizer,
escapado e era um sobrevivente, no sentido literal da
palavra, do massacre de Corumbiara, em Rondônia,
em 1995, quando três trabalhadores rurais foram assassinados. Ele conseguiu escapar e aumentou seu
protagonismo à frente da luta, sendo um dos fundadores
do Movimento Camponês Corumbiara, que é o único
dos trabalhadores rurais sem terra naquele Estado.
Naquele período, aproxima-se do nosso partido e passa a fazer parte de sua direção estadual em
Rondônia. Em 2007, foi um dos fundadores da Central
dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB,
e membro de sua direção estadual.
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A luta de Dinho, José Cláudio e Maria era contra
o latifúndio. Defendiam a reforma agrária. Defendiam a
ﬂoresta e a reforma agrária em benefício dos pequenos
agricultores e contra a exploração predatória do latifúndio. Eram vigilantes implacáveis e incansáveis. Esses
homens lutadores não queriam que os poderosos, os
grandes de sempre, usassem e abusassem do nosso
território, extraindo madeira ilegal, fazendo derrubadas
inconsequentes para poder tirar proveito, ganhando e
fazendo fortuna às custas da riqueza daquela nossa
região. Foram mortos por isso.
Só em Rondônia, segundo cálculo de Dinho, são
tirados ilegalmente trinta mil metros cúbicos de madeira
e vinte mil cabeças de gado todo o mês.
Quase do outro lado da Amazônia, José Cláudio e Maria resistiam, na mesma pegada, contra o
latifúndio.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eram lutadores, defensores, digo uma vez mais, da reforma
agrária. Queriam produzir mais riqueza para o nosso
povo, mas queriam que os pequenos, que os sem terra
tivessem acesso à terra para produzir.
O objetivo do Movimento Camponês Corumbiara é
agir contra as ilegalidades no campo. Tratava-se, como
dizia Dinho, de uma luta justa, pacíﬁca, em busca da
dignidade do trabalhador rural. É essa a metodologia
do Movimento Camponês Corumbiara, explicou Dinho.
E muitas vezes Dinho e os demais foram anunciados
como marcados para morrer. As autoridades de todos os níveis, estadual, Federal e municipal, agora,
inquietam-se e garantem todo o empenho pelo ﬁm da
violência e pela punição dos criminosos.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Mas é preciso mais! É preciso transformar as palavras
em realidade, rasgar o véu que acoberta o desrespeito à lei, à dignidade e à vida. Entra ano e sai ano, a
impunidade tem sido a regra. Somente no Pará, onde
a violência contra os trabalhadores rurais tem sido
mais aguda, dos 34 assassinatos de 2010, 18 foram
cometidos lá.
Há um passivo judicial que acoberta crimes e
criminosos.
Por favor, onde está o Judiciário? Onde estão as
autoridades judiciárias para dar garantia de que esses
criminosos sejam punidos?
Foram cometidos, nos últimos 40 anos, mais de
800 assassinatos de trabalhadores rurais no Pará,
apenas 18, pouco mais de 2% do total, foram a julgamento, somente oito foram condenados e, destes, um
único cumpre a pena, um em 800. Esse é o retrato da
impunidade que exige um basta e impõe a punição de
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empreendedores criminosos, que usam o nome de empreendedores para roubar terras, madeira e vidas.
Em homenagem a José Cláudio, Maria e Dinho é
preciso proclamar. Esses homens e mulheres do povo
deixam essa bandeira na mão de milhões de brasileiros para manter a sua luta ﬁrme e continuada. E ela
só vai terminar com a conquista da reforma agrária, da
democracia e da justiça no campo, meu caro Randolfe,
a quem dou um aparte neste instante.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Querido Senador Inácio, quero cumprimentar V. Exª pela
lembrança que traz. Nós do Senado, do Congresso
Nacional, temos que reﬂetir sobre esses assassinatos no campo. Fico feliz em saber que no dia de hoje
foi aprovada e designada uma comissão proposta por
sua companheira de partido, Senadora Vanessa Grazziotin, propondo que uma comissão de Senadores
acompanhe de perto as investigações que estão em
curso sobre os assassinatos ocorridos no Pará e o assassinato de Dinho, em Rondônia. E estes somam-se,
lamentavelmente, a um conjunto de tristes números.
A Comissão Pastoral da Terra divulgou recentemente
o relatório de mortes no campo e tem demonstrado
que, em especial na Amazônia, na nossa região, têm
aumentado os casos de crimes contra os trabalhadores rurais. Senador Inácio, são trabalhadores que
defendem a ﬂoresta, que têm defendido o meio ambiente e, como responsáveis pela agricultura familiar,
são responsáveis – como já foi dito por V. Exª – pela
ampla maioria da produção agrícola do País. Só para
se ter uma ideia, 95% do feijão que chega à mesa do
brasileiro é proveniente da agricultura familiar; 98% a
de hortifrutigranjeiros; é de 70 a 80% a de carnes e
leites. Dos 4,8 milhões de propriedades agrícolas no
Brasil, 4,1 milhões – 85%, portanto – pertencem à
agricultura familiar. É esse o papel defendido por esses
lutadores do povo, que colocam comida na mesa dos
brasileiros, que defendem a ﬂoresta, que preservam
de fato e concretamente o meio ambiente. E é por isso
que não pode passar impune e o Brasil não pode continuar na lamentável condição de ser um dos únicos,
se não o único país das três Américas que ainda não
fez, de fato, uma radical reforma agrária. Cumprimento
V. Exª. Reitero que esses crimes não podem ser em
vão. É fundamental – parece-me que, neste sentido,
a Presidenta Dilma já agiu – que esses crimes sejam
federalizados, sejam tratados como crimes contra os
direitos humanos, crimes contra o Estado brasileiro,
porque de fato os são.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Agradeço a V. Exª o aparte. Espero que V. Exª possa
estar nessa Comissão, que vai contribuir e vai ajudar
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para que o Senado da República tenha uma visão mais
clara desses assassinatos premeditados.
Os três mortos, José Cláudio Ribeiro da Silva,
Maria do Espírito Santo da Silva e o Dinho, já constavam em listas predeﬁnidas de que seriam mortos seguidamente. Em 2010, foi anunciado que eles seriam
assassinados. Em 2011, o ano começou com ameaça
de morte para os três.
Portanto, as autoridades, com esse conhecimento, sabendo que essas pessoas estavam ameaçadas,
mesmo assim, não lhes garantiram a segurança devida.
Eram lideranças destacadas, eram pessoas respeitadas
no âmbito de sua atuação no movimento camponês no
Estado do Pará e no Estado de Rondônia.
A morte premeditada é um crime ainda mais grave,
que nós devemos examinar o mais rápido possível.
Eu quero, Sr. Presidente, ao fazer esse registro,
dizer que outros, como Adelino, João Cláudio e Maria
do Espírito Santo, foram assassinados como lideres
dos lutadores pela reforma agrária. Mas existe uma
lista com mais de 40 nomes indicados para serem
premeditadamente mortos nessa região.
É inaceitável e é urgente que o Estado brasileiro...Por isso, louvo a decisão do Senado Federal de
constituir uma comissão especial para examinar essa
realidade do campo, especialmente na região, porque
é onde nós temos o maior número de atentados à vida
daqueles que lutam pela reforma agrária.
Nós todos temos de nos irmanar com as famílias,
com os amigos, com o Sindicato dos Trabalhadores
Rurais, com o Movimento dos Sem Terra da região, na
defesa da reforma agrária e de suas bandeiras e de
suas causas, temos de dar-lhes apoio, porque defendem causas justas. Ao mesmo tempo, temos que pedir
que o nosso Estado, por iniciativa do nosso Governo e
também do Congresso Nacional, garanta a segurança
desses homens que lutam para garantir produção. Eles
querem produzir, alimentar seus ﬁlhos, suas famílias e
o povo nessas regiões, e muitos em todo o Brasil.
Por isso queremos registrar, Sr. Presidente, uma
vez mais sublinhar essa denúncia sobre esses assassinatos descabidos que se mantêm em nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra, em permuta com a Senadora
Ana Amélia, o Senador Casildo Maldaner.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, expediente que passo a ler.
É lido o seguinte:
OFÍCIO Nº 67, DE 2011
Sr. Presidente, nos termos regimentais, o Bloco
de Apoio ao Governo cede uma vaga de titular, na Co-
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missão Parlamentar de Inquérito criada para apurar
supostas irregularidades no Ecad, ao Partido Socialismo e Liberdade, PSOL.
Assina o Líder do PT e do Bloco de Apoio ao
Governo, Humberto Costa.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 67/2011 – GLDBAG
Brasília, 27 de maio de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, o Bloco de Apoio ao
Governo cede uma vaga de titular, na Comissão Parlamentar de Inquérito criada para apurar supostas
irregularidades no ECAD, ao Partido Socialista e Liberdade – PSOL.
Senador Humberto Costa, Líder do PT e do Bloco
de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – O expediente lido vai à publicação.
Com a palavra o Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente e nobres Colegas, vou fazer alguns
comentários sobre a telefonia móvel no Brasil.
Eu tenho sido questionado, tenho sido abordado,
em diversas circunstâncias, e depois de certo tempo resolvi fazer algumas considerações a respeito disso.
São inegáveis, Sr. Presidente, nobres Colegas,
os avanços alcançados em nosso País após a privatização das empresas de telecomunicações em 1998.
Nesse período, saímos de pouco mais de 7 milhões
de linhas de celular para os mais de 210 milhões atuais. Vejam que isso representa mais de um celular por
habitante. Se nós saímos de 7 milhões e fomos para
os 210 milhões atuais, chegamos à conclusão de que
temos mais do que um aparelho celular por habitante
no País. As informações são da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações.
Passamos dos aparelhos grandes e de recursos
limitados, que exigiam um pasta para serem carregados, aos atuais smartphones com acesso à Internet
na palma da mão. Essa é a evolução técnica que se
alcançou.
Tais conquistas também se deram na difusão de
linhas ﬁxas, acesso à Internet de banda larga, serviços
de longa distância e televisão por assinatura.
No entanto, nobres Colegas, com esses avanços
vieram muitos problemas, que são enfrentados diariamente por esses milhões de usuários Brasil afora. E
quem de nós, aqui neste plenário, não enfrentou, em
algum momento, as mesmas agruras?
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Os serviços de telefonia móvel são campeões de
queixas junto à Anatel: nos últimos doze meses, foram
aproximadamente 850 mil reclamações registradas. Só
para trazer um exemplo. Nos últimos doze meses, foram
aproximadamente 850 mil reclamações registradas.
Isso só para termos uma ideia da imensidão.
E faço questão de destacar: esses números dizem respeito tão somente às queixas catalogadas.
Não levam em consideração os milhares de apelos,
denúncias e irregularidades relatadas diretamente às
operadoras, além das outras milhares que nunca chegaram a ser feitas, desaguando na revolta e, ao ﬁm,
na resignação do próprio consumidor.
Os motivos são os mais variados: cobranças indevidas, serviços mal prestados, ausência de cobertura de rede, ou seja, um sem ﬁm de problemas. E aqui
chegamos a um ponto crucial: para quem apelam esses consumidores? Ficam, no mais das vezes, reféns
dos precários atendimentos das centrais telefônicas
oferecidas pelas operadoras: Tecle 1 para reclamar
disso, tecle 2 para reclamar daquilo, tecle sucessivamente até o esgotamento da sua paciência...” É isso
que realmente vem ocorrendo.
A Anatel exige, através da Resolução nº 477,
de agosto de 2007, que as prestadoras de serviço
disponibilizem setores de atendimento pessoal. Mais,
exige ainda que esses endereços sejam divulgados
aos consumidores.
Agora pergunto aos Colegas: alguém sabe onde
ﬁcam esses setores de atendimento?
Tenho recebido relatos de pessoas que simplesmente não conseguem acessá-lo. No máximo, em
determinadas lojas, um encaminhamento às centrais,
sem, no entanto, qualquer autonomia dos atendentes
para resolução das questões apresentadas.
Os problemas não ﬁcam restritos ao atendimento pessoal. Apesar dos custos de aquisição e de uso
da telefonia terem baixado consideravelmente em relação ao que pagávamos há uma década, ainda são
abusivos quando comparados a países europeus ou
aos Estados Unidos.
Todos sabemos que o futuro das comunicações
passa, obrigatoriamente, pela Internet móvel, mas essa
também tem custos elevadíssimos, proibitivos para a
maioria da população. A bem da verdade, a própria
Internet ﬁxa, nas residências, ainda é cara demais.
Nesse aspecto, vale destacar a louvável iniciativa do Governo Federal, que, no último dia 5 de maio,
lançou o Plano Nacional de Banda Larga, com o objetivo de universalizar seu acesso, especialmente entre
a população de baixa renda, reduzindo os custos de
assinatura. A intenção é quadruplicar, em quatro anos,
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o número de domicílios atendidos. Hoje são 11,9 milhões de casas com acesso à Internet.
A cobertura de rede de celular é outra deﬁciência
a ser superada, especialmente nos Municípios pequenos. Não há real interesse das operadoras em fazer
investimentos para garantir a prestação do serviço em
cidades menores, que não darão o retorno ﬁnanceiro
necessário em contratação de serviços.
No entanto, Colegas, os serviços de telecomunicações são concessões públicas e é obrigação das
concessionárias oferecerem bons serviços e cumprilos a contento.
Aqui cumpre ao Governo Federal exigir, em seu
Plano de Metas dos Serviços, a verdadeira ampliação
dessa rede. É claro que entendemos a posição das empresas e suas diﬁculdades logísticas, não há a menor
dúvida. Segundo reportagem publicada recentemente
pela Folha de S.Paulo, as operadoras teriam que investir mais de R$50 bilhões para prestar um serviço
de qualidade.
Mas há alternativas economicamente viáveis.
O compartilhamento de antenas entre as operadoras
pode ser uma delas. Volto a frisar: o compartilhamento
de antenas entre as operadoras poderia ser uma das
saídas, reduzindo custos de instalação e garantindo
cobertura de rede efetiva. Softwares atuais permitem
esse compartilhamento, com a devida remuneração às
operadoras, de acordo com a quantidade de ligações
feitas por cada usuário.
Digo isso porque, com o compartilhamento, nós
temos lugares em que se pegam bem os celulares e
cada empresa constrói a sua antena. Isso é em cidades que têm uma certa compensação e há uma concorrência entre as empresas de telecomunicações.
Aí, as menores, por às vezes não compensar a todas
elas irem lá colocar uma antena, ﬁcam no vazio, ﬁcam
no prejuízo: não há comunicação, não há as ligações
e esses lugares menores ﬁcam sem o acesso. Então,
o que é que se sugere? Mas aí a Anatel teria de gerenciar isso. É fazer o quê? É fazer com que, nessas
cidades menores, uma delas coloque a antena, as
outras não coloquem ali, coloquem em outra – tem de
se fazer esse gerenciamento – e, aí, haja o compartilhamento de antenas. Então, nós teremos o quê? Pelo
software que existe, o pedágio que o consumidor usar,
numa antena que é de outra companhia, é registrado
automaticamente e vai creditar para ela. Se ocupar
de outra companhia, é também anotado e registrado
pelos softwares. Nisso ninguém vai ter prejuízo. Nós
teremos um racionamento dos investimentos e as empresas vão se sair bem. É a maneira de atendermos
o consumidor. E, aí, teremos, como se diz, uma ramiﬁcação de atendimentos.
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Outra saída, além das antenas compartilhadas,
seria a utilização dos recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações – existe um
fundo para isso, criado há anos –, através da inclusão
da telefonia móvel nas políticas públicas deﬁnidas pelo
Ministério das Comunicações.
A Anatel deve agir com mais ﬁrmeza, especialmente no que diz respeito ao atendimento ao cliente: é preciso que seja pessoal e de qualidade, com
prazos determinados para a resolução das questões
apresentadas.
A Agência deve aplicar e exigir o pagamento de
pesadas multas pelo descumprimento dos serviços.
Hoje elas não passam de punições. Mesmo multas
aplicadas pelos Procons não são levadas a cabo, na
maioria das vezes, e ﬁcam perdidas no emaranhado
de recursos judiciais.
Sugiro, desde já, que realizemos uma audiência
pública aqui, no Senado, com representantes da Anatel
e das concessionárias de serviços, para dar os devidos
esclarecimentos, bem como apresentar alternativas
para a efetiva melhoria na prestação dos serviços.
Não é possível, nobres Colegas, que convivamos
com um pé no futuro e outro no passado.
Sr. Presidente, eminente Presidente Anibal, que
preside esta sessão, trago essas considerações ao
nobre Presidente e aos Colegas, porque tenho, como
eu disse no início, recebido diversas ponderações, por
onde ando, sobre essas deﬁciências, sobre essas lacunas em lugares menores que não têm comunicação
e até, às vezes, em maiores lugares, em lugares maiores, por falta de compartilhamento entre as empresas,
através das antenas. Isso facilitaria – teríamos um custo
mais baixo – principalmente, como eu disse antes, o
atendimento à comunidade, aos consumidores.
Esse trabalho, essa eﬁciência, esse software existe na Europa, existe nos Estados Unidos, e por que
não o adotarmos também em nosso País?
São as considerações, Sr. Presidente, nobres
Colegas, que quero trazer, já no ﬁnal do dia de hoje,
para o conhecimento de todos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Casildo.
E agora, com a palavra, pela Liderança do PT, o
Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, quero, num dia que, eu diria,
será muito importante para a política social deste País,
para o programa de ação de combate à miséria, dizer
que, na próxima quinta-feira, teremos o lançamento do
Programa Brasil sem Miséria, um programa que busca
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exatamente resgatar compromissos da campanha da
nossa Presidenta Dilma Rousseff.
Esse programa tem como eixo de atuação, eu
poderia até dizer, Sr. Presidente, a ambição, já que por
diversas vezes traçamos metas nessa mesma escala.
E muitos não acreditavam, meu caro Presidente Anibal, quando falávamos da quantidade de empregos
que seriam gerados, da oportunidade de permitir que
milhões de brasileiros pudessem mudar de faixa salarial, pudessem mudar de classe e pudessem ter acesso a bens de consumo, a emprego, inclusive ao que
poderíamos chamar de reinserção ou, para muitos, de
inserção na sociedade. Estou falando da ambição de
retirar 16, quase 17 milhões de brasileiros que ainda
permanecem numa situação de extrema pobreza.
O Programa Brasil sem Miséria se constitui não
apenas no maior desaﬁo da Presidenta Dilma. Mas é
importante lembrar que é a última oportunidade de a
Nação brasileira saudar uma dívida social, de séculos
e séculos. Portanto, completa toda uma trajetória que,
desde 2002, na campanha colocamos como desaﬁo
na sociedade, que era uma verdadeira escalada de
reparação, principalmente no aspecto dessa história
negativa que, ao longo dos anos, tem provocado, da
nossa parte, sempre uma luta, uma ação, e, da de
outros, uma reação até de desgosto, por ver irmãos
nossos, por ver brasileiros ainda ou mendigando, ou
nos sinaleiros, ou espalhados por este País afora, por
diversos cantos, tentando arrancar a vida com a mão.
Como diz o poeta Caetano, quando ele fala dessa nossa
gente, é gente arrancando pão com a mão, gente que
tem se jogado, ao longo de toda uma trajetória, para
todo tipo de esforço pela sua sobrevivência.
Quem anda pelos sertões, quem anda pelos
rincões, quem conhece este Brasil de ponta a ponta – portanto, falo aqui do meu Estado, o Estado da
Bahia – sei o quanto é duro para muita gente ter que
se deslocar da sua pequena propriedade. Na maioria
dos casos, nós assistimos não só à migração para
São Paulo ou coisa parecida, mas ainda existe aquela
famosa movimentação, meu caro Paim, da zona rural
para a sede de Municípios.
Um tempo atrás, essa conversa sabe como era,
Paim? Era deslocar-se para tentar arranjar um lugar
de gari, ou melhor, na “varrição”. Não que gari não seja
uma proﬁssão digna; é uma proﬁssão digna. Mas as
pessoas iam inclusive para se submeter a um rendimento que era menor, muito menor do que o salário
mínimo. Isso foi mudando com a política no campo,
com os créditos agrícolas, com o Bolsa Família, com
a aposentadoria.
Quantas vezes, Paim, nós discursamos na Câmara dos Deputados, falando exatamente sobre qual
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era a renda dos Municípios, se não a aposentadoria?
Por quantas vezes, neste Brasil, nós falamos do novo
arrimo de família? Começamos a assistir aos netos
irem para a casa do vovô; portanto, o avô, agora aposentado, estava virando arrimo de família, porque via
os ﬁlhos de seus ﬁlhos terem que frequentar a sua
casa para encontrar o que comer. Portanto, é na esteira da superação desse tipo de tratamento que nós
lançamos programas ousados no Governo Lula. É
nesta esteira, de tentar ainda limpar um pouco mais
essa mancha, essa chaga sobre este País, que esse
programa se estabelece.
Para que a gente tenha uma ideia do tamanho
do desaﬁo a que me reﬁro aqui, desses 16,2 milhões
de pessoas, isso representa quase cinco vezes a população do Uruguai, onde a Presidenta Dilma esteve
ontem – estou falando de um país de 3,3 milhões de
habitantes. Imaginem! Nós ainda temos quase cinco
Uruguais à mercê de programas governamentais, para
essa população poder dizer que efetivamente vive.
Isso equivale a duas vezes e meia a população
do Paraguai, população de 6,3 milhões de habitantes,
ou à totalidade da população do Chile, de 17 milhões,
ou a uma vez e meia a Bolívia, que foi a nossa, digamos assim, parceira nesse debate da questão do gás
natural. Vale dizer que temos ainda uma realidade de
absoluta miséria em que vive uma população maior do
que a totalidade de habitantes dos países vizinhos.
O desaﬁo é grande, mas temos a favor das possibilidades de êxito desse programa a larga experiência
do Governo na execução do programa Bolsa Família
nos últimos oito anos, que, na realidade, retirou da
pobreza absoluta algo em torno de 50 milhões e brasileiros. Portanto, há a experiência, a prática, a ação
efetiva. O Bolsa Família não atingiu todos os brasileiros necessitados; portanto, ainda há uma camada
que depende muito de programas de transferência de
renda. E o Brasil também é muito grande, assim como
também poderíamos falar dessa miséria.
Por isso, para complementação dessa obra, faz-se
necessário um programa dessa natureza, que estamos
chamando de Brasil sem Miséria. Diferentemente do
Bolsa Família, que condiciona o benefício à matrícula
do ﬁlho na escola, o Brasil sem Miséria não é um programa voltado para criança; é um programa voltado
para pessoas sem qualquer rendimento, para pessoas
sobre as quais poderíamos dizer, de uma forma até
pesada, que são pessoas sem rosto – é duro isso! –,
sem família, sem endereço.
Quando nos dirigimos a qualquer cidadão, Paulo
Paim, uma das coisas que nos chamam atenção, às
vezes, é o que ele veste ou onde ele mora, qual o seu
endereço. Costumo sempre dizer, num debate que, às
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vezes, fazemos em Salvador, sobre como se identiﬁcam
determinadas coisas do abandono. Pela região geográﬁca, pode-se dizer. E, lamentavelmente, ainda em
Salvador, podemos falar isso, Paim, pela cor da pele. A
população negra ainda sofre bastante. Essa é uma das
formas mais violentas de discriminação: o abandono, o
tratar essas pessoas como da periferia da vida.
Desse contingente de 16,2 milhões de habitantes, cerca de 47% estão exatamente nas áreas rurais,
ou seja, no campo, e 53% vivem em zonas urbanas.
Mas, se formos avaliar esses 53% que estão nas zonas urbanas, vamos encontrar milhares e milhares de
brasileiros que migraram para a zona urbana, na expectativa de encontrar uma solução para o seu problema.
Esse número termina nos levando à identiﬁcação do
grave problema com o qual vivem hoje as cidades, as
grandes metrópoles; os problemas urbanos que tanta
gente levanta aqui, sejam eles de mobilidade, sejam
eles de desemprego, sejam problemas oriundos, inclusive, da prática de violência.
A maior parte dessas pessoas extremamente
pobres – a maior parte – está concentrada principalmente no Nordeste, onde vivem cerca de 9,6 milhões,
tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais. Dos
extremamente pobres nas áreas urbanas do País, 8,6
milhões, pouco mais da metade, ou seja, 52%, vivem
no Nordeste; e cerca de 25%, na Região Sudeste.
Um quarto da população brasileira que vive no
campo é extremamente pobre: 25,5%. São 7,59 milhões
de pessoas. Eu diria que essas estão mais no Norte,
portanto, um contingente de 35,7%, aproximadamente,
e, no Nordeste, com um contingente de 35,4%. Essa
é uma população rural que poderíamos dizer que vive
em extrema pobreza.
A população em situação de extrema pobreza
tem cor, Paim. A maioria absoluta dessas pessoas,
70% – a maioria absoluta –, é negra. Os brancos representam apenas 4,7% desse contingente. E da população dos quase 818 mil índios, 40% também vivem
em extrema pobreza.
Metade dos que vivem na pobreza extrema tem
até 19 anos, minha cara Gleisi. Portanto, uma população
jovem. Dezenove anos! Eu, com 19 anos, Paulo Paim,
já era pai de dois ﬁlhos. Portanto, uma população jovem.
Eu é que terminei adiantando demais as coisas!
Na prática, isso nos leva a uma compreensão
muito clara da necessidade de políticas sociais do
Programa “Brasil sem Miséria”, voltado principalmente
para essa população mais jovem.
As crianças com até 14 anos de idade representam cerca de 40% dos indivíduos em pobreza extrema
– 40%! É por isso, talvez, que nos choquem tanto as
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imagens que assistimos em algumas sinaleiras, quando
vemos crianças à cata, em busca de um trocado.
As pessoas com 60 anos ou mais somam perto
de 13% desses indivíduos. Essa situação de extrema
pobreza fragiliza as pessoas. Na falta de opções para
uma sobrevivência digna, acabam se entregando, às
vezes, ao vício, às drogas, à bebida; e, às vezes, até,
lamentavelmente, à prática do crime. É duro a gente
avaliar isso.
É por isso que esse programa é muito importante.
Não podia, de forma nenhuma, a Presidente da República... Sei que não só não é da sua índole como o seu
desaﬁo político é muito maior. Poderíamos dizer que
conseguimos mover 32 milhões de brasileiros, Paim,
que passaram de uma situação difícil para serem consideradas, digamos, membros de uma sociedade. Mas
nós não nos contentamos com isso, não. É pouco! Por
isso o programa vai em busca desses 16, quase 17
milhões de brasileiros. É importante que a gente vá
ao encontro dessa gente com políticas públicas, com
ações concretas.
Eu diria que essas pessoas, que vivem nessa
situação, quando conseguem alguma ocupação, não
raro são exploradas por seus patrões. Não é à toa que
a gente vai vendo aí trabalhos escravos ou, às vezes,
até situações das mais vexatórias, ou se atiram na
informalidade e, efetivamente, nem sequer atingem a
linha dos direitos mais sagrados.
São exemplos dessa situação o grupo de trabalhadores baianos mostrado hoje, inclusive, no Correio
Braziliense. Recrutados em sua cidade natal, Bom Jesus da Lapa, muito próximo de Brasília, cinco homens
e uma mulher foram trazidos para Brasília com promessas de emprego e ganhos fáceis. Aqui chegando,
tiveram que trabalhar em situação análoga à da escravidão, em situação semelhante a dos trabalhadores rurais que nunca deixam de dever – nunca! – ao
barracão; a história de um velho conhecido barracão,
e, na propriedade, terminam fazendo o pagamento
com alimentos.
Esses tiveram a sorte de ver desbaratada a quadrilha que explorava a sua mão de obra. Mas são inúmeros os exemplos de casos semelhantes, de pessoas que são exploradas em sua boa-fé, em função do
quadro de miséria absoluta em que estão vivendo.
É também para isso que o Brasil sem Miséria
chega em boa hora, para livrar essas pessoas que vivem em situação de extrema pobreza e de exploração
ainda maior do que a chaga dessa miséria. Como fez
o Bolsa Família, o programa vai dar oportunidade a
muitos. Na realidade, de forma diferente, essas pessoas vão poder trabalhar agora em outra frente, e não
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naquela em que eram obrigadas a trabalhar em troca
de um prato de comida.
Nesse aspecto, o Bolsa Família e o Brasil sem
Miséria se completam. Os dois programas reaﬁrmam
a disposição política dos governos do Partido dos Trabalhadores, tanto os oito anos do governo Lula quanto
este Governo da Presidenta Dilma, que inicia agora
esse grande trabalho de erradicar a fome e a miséria
extrema do nosso País. Sei que, às vezes, é difícil falar
disso, mas é importante que a gente não só trabalhe,
aqui, o que vai acontecer no dia 02, mas que, principalmente, levantem-se, a partir das experiências, quais
os passos e os caminhos que podem ser percorridos,
para que a gente consiga erradicar essa miséria e criar
condições para que a nossa gente possa ter dignidade, trabalho, teto, família, condições de viver em paz.
Essa é a busca de todo e qualquer cidadão.
Costumo dizer, Paim, nas minhas andanças pela
zona rural, que a coisa mais interessante no homem
do campo, principalmente quando ele vai aderir a um
programa de ﬁnanciamento, é ele dizer: “Eu quero pagar. Eu quero tirar o sustento com o suor do meu rosto! Eu não quero que seja tratado como migalha para
mim. Eu quero assinar.”
Vimos, em todos os documentos do Banco do
Nordeste, que o índice de inadimplência dessa gente
é baixíssimo, porque essa gente faz questão de honrar o compromisso. Sabem o que é isso? Caráter. A
miséria não pode, de forma nenhuma, levar-nos a corromper algo muito mais importante dentro de nós, que
é o caráter. E essa gente nos ensina isso. Por isso, um
governo tem de ter compromisso ﬁrme, de, a cada dia,
combater essa miséria com programas. Mas isso tem
de ser feito de forma a envolver todos os Ministérios,
todas as frentes, para que a gente possa ter um País
sem miséria, um País sem fome, um País de gente
que possa viver decentemente.
Concedo um aparte ao Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Walter Pinheiro, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento, sobretudo a Presidenta Dilma Rousseff,
a Ministra Tereza Campello, a Secretária Extraordinária
de Erradicação da Pobreza absoluta, Ana Fonseca, e
toda a equipe, por deslancharem, a partir desta quintafeira, o Programa de Erradicação da Pobreza Extrema
e da Miséria. V. Exª já colocou alguns pontos e a relevância do esforço. Ainda hoje, no diálogo conosco, o
Presidente da Caixa Econômica, Jorge Hereda, nos
adiantou que ainda há um número muito signiﬁcativo
de famílias no Brasil que, tendo direito por lei, às vezes não têm tido acesso ao programa Bolsa Família. E
esse esforço, agora, será substancial para atingir todos
eles, por mais difícil que seja encontrar a família, que
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nem consciência tem, às vezes, do seu direito. Mas V.
Exª sabe que eu tenho esperança de que não diste
tanto tempo de quando pudermos implantar a renda
básica de cidadania universal para toda a população
brasileira, porque aí, de fato, teremos todas as vantagens da erradicação completa, para valer...
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Vou
completar, Srª Presidente Gleisi Hoffmann. De maneira
a provermos dignidade e liberdade real a todos. Então,
meus cumprimentos a V. Exª e à iniciativa, que vamos
conhecer com maiores detalhes às 11 horas da próxima quinta-feira. Parabéns.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Eu
agradeço e incorporo o aparte de V. Exª. Assim como
V. Exª, também espero até quinta-feira, não com ansiedade, mas com muita expectativa de que teremos
oportunidade de fazer muito mais por essa gente.
Quero encerrar com uma frase que o poeta Caetano canta na sua música, em que diz: “Gente pobre
arrancando a vida com a mão”. Nesse mesmo poema
musicado, ele diz: “Gente é para brilhar e não para
morrer de fome”.
Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro, o Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Pre-
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sidência, que é ocupada pela Sra. Gleisi Hoffmann.
A SRª PRESIDENTE (Gleisi Hoffmann. Bloco/PT
– PR) – Muito bem. Associo-me aqui às palavras do
nosso Senador Walter Pinheiro quanto à importância
desse programa e a importância de ter um programa
de inclusão social e desenvolvimento sem abrir mão da
estabilidade econômica. Acho que o Brasil está sendo
referência para o mundo exatamente porque tem conseguido equilibrar aquilo que muita gente achava que
era impossível equilibrar.
A SRª PRESIDENTE (Gleisi Hoffmann. Bloco/
PT – PR) – Antes de passar a palavra ao próximo orador inscrito, o Senador Anibal Diniz, quero submeter à
votação o requerimento do Senador Jorge Viana, que
solicita licença para se ausentar dos trabalhos da Casa
no dia 03 de junho do corrente ano, a ﬁm de participar, como membro da Comissão Temporária de Defesa Civil, de diligência aprovada por aquele Colegiado,
no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de
Santa Catarina, para analisar e propor alterações no
Sistema Nacional de Defesa Civil.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o requerimento aprovado:
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A SRª PRESIDENTE (Gleisi Hoffmann. Bloco/
PT – PR) – Também em votação o requerimento do
Senador Delcídio do Amaral, que solicita licença para
se ausentar dos trabalhos da Casa no dia 03 de junho
do corrente ano, a ﬁm de participar, como membro da
Comissão Temporária de Defesa Civil, de diligência
aprovada por aquele Colegiado, no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
para analisar e propor alterações ao Sistema Nacional
de Defesa Civil.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o requerimento aprovado:
REQUERIMENTO Nº 623, DE 2011
Nos termos do art. 13, combinado com o art. 40,
do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro licença para ausentar-me dos trabalhos da Casa no dia
3 de junho de 2011, quando estarei, com ônus para a
Casa, procedendo diligência da Comissão Temporária
de Defesa Civil, no Plenário da Assembléia Legislativa
do Estado de Santa Catarina, para analisar e propor
alterações ao Sistema Nacional de Defesa Civil.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2011. – Senador Delcídio do Amaral.
A SRª PRESIDENTE (Gleisi Hoffmann. Bloco/PT
– PR) – Passo, agora, a palavra ao próximo orador inscrito, Senador Anibal Diniz, pelo tempo regimental.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta Gleisi Hoffmann, que tanto digniﬁca o Senado
Federal e a política brasileira, Srªs e Srs. Senadores,
pessoas que nos acompanham pela TV Senado e pela
Rádio Senado, e que estão atentas a tudo que vem
sendo discutido aqui no plenário do Senado Federal,
ontem, eu disse, em meu pronunciamento, que voltaria
ao plenário do Senado para dar continuidade ao debate, às reﬂexões sobre o Código Florestal, que será
apreciado pelo Senado, depois de ter sido aprovado
na Câmara dos Deputados.
Tenho visto muitas manifestações, aqui, contrárias e a favor das modiﬁcações propostas e aprovadas pela Câmara dos Deputados, mas eu me sinto
na obrigação, em primeiro lugar, de exortar sempre o
equilíbrio do Senado Federal no sentido de buscar a
melhor saída, no sentido de construir uma proposta
ﬁnal, uma lei ﬁnal, uma redação ﬁnal que contemple
a necessidade de se ampliar a produção agrícola no
Brasil, a produção de alimentos, tanto para exportação
quanto para atender a nossa demanda interna, mas,
fundamentalmente, que possamos fazer uma compatibilização entre aumentarmos a produção e nos manter-
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mos um País sustentável, que protege suas ﬂorestas,
protege seus mananciais hídricos e protege cada um
de seus biomas, como forma de demonstrar respeito
pelas gerações futuras.
Nós temos, fundamentalmente, de respeitar o
pacto de gerações e fazer desse Código Florestal uma
espécie de compromisso externado e assumido pela
nossa geração, no sentido de garantirmos condições
de vida digna para gerações futuras.
Eu defendo, inclusive, que o debate sobre o Código Florestal aqui no Senado Federal se dê pelo
tempo que for necessário. Quanto mais a gente puder
debater, quanto mais a gente puder simpliﬁcar o sentido de cada uma das decisões, melhor. Melhor ainda
se a gente se ﬁzer tão claro e tão transparente que as
crianças possam entender o que se vai debater nesta
Casa, principalmente as crianças. Como a gente vai
legislar sobre algo que diz respeito à sustentabilidade
do Brasil e à contribuição do Brasil para a sustentabilidade do Planeta, é fundamental que as crianças compreendam isso, porque, querendo ou não, estaremos
legislando para as futuras gerações e eu acho que
nada melhor que garantir a transparência do debate
com tanta clareza, com tanta capacidade pedagógica
que se permita que as crianças entendam.
Nós não estamos falando de situações absolutamente novas, porque, curiosamente, a legislação sobre
proteção ambiental no Brasil vem desde o século XVI.
Imaginem só: em pleno Império, ainda como colônia
portuguesa, já se legislava a respeito da biodiversidade do Brasil.
Os portugueses criaram leis ambientais
para o território brasileiro já no século 16. As
ordenações do rei Manuel I (1469 – 1521)
proibiam o corte de árvores frutíferas em Portugal e em todas as colônias. No Brasil, essa
lei protegeu centenas de espécies nativas. Em
1605, o regimento do Pau-Brasil estabeleceu
punições para os madeireiros que derrubassem mais árvores que o previsto na licença
[isso já em 1605]. A pena variava conforme a
quantidade de madeira cortada ilegalmente.
Pequenos excedentes seriam apreendidos e
renderiam ao concessionário multa de cem
cruzados. Quem cortasse mais de 6 toneladas
receberia um castigo maior: pena de morte. A
nova lei também estipulava regras de aproveitamento da ﬂoresta. O rei proibiu o abandono
de toras e galhos pela mata, de modo que “se
aproveite todo o que for de receber, e não se
deixe pelos matos nenhum pau cortado. [Dizia
a íntegra do Regimento da época.] Os colonos
também não poderiam transformar matas de
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pau-brasil em roças. ”Essa legislação garantiu
a manutenção e a exploração sustentável das
ﬂorestas de pau-brasil até 1875 (...).”
Portanto, um período de sustentabilidade de praticamente quatro séculos.
Isso tudo foi escrito pelo biólogo Evaristo Eduardo de Miranda em “Verdades da Natureza Brasileira”,
que deu uma entrevista importante ao jornal Universidade, do Instituto Ciência e Fé. Ele concedeu essa
entrevista em 2006.
Vejam que a gente tem todo um conteúdo para
falar sobre proteção ambiental, não como algo novo,
como invencionice dos ambientalistas do momento,
mas como algo que já vem sendo pensado para o
Brasil desde há muito tempo.
Neste momento de discussão sobre o Código
Florestal, é interessante também dizer que não só
sobre o pau-brasil, não só sobre a ﬂoresta, mas também houve legislação do período do Império sobre
a questão hidrográﬁca, sobre a proteção das águas.
Demonstrava-se toda uma preocupação com relação
à proteção das águas.
Diz Evaristo Eduardo de Miranda, em outro estudo, que:
Os povos mediterrâneos, como poucos,
sempre souberam o valor e a importância das
águas. No passado, os cuidados com a água
não esperaram a escassez para serem implementados. A legislação ambiental da Coroa
Portuguesa, entre os séculos XVI e XVIII, preocupou-se com a preservação das águas e das
ﬂorestas. Pouca gente sabe disso. A aplicação
das Ordenações Manuelinas foi estendida ao
Brasil até 1532, quando ocorreu a divisão do
território em capitanias. (...) Na realidade, ao
aplicar-se ao Brasil as Ordenações Manuelinas, dota-se, desde o início, o Brasil de uma
embrionária legislação ambiental.
Vejam só que não se trata de um assunto novo.
Nós não estamos falando de algo que foi uma inspiração momentânea. Nós estamos falando de algo absolutamente presente na vida e na história do Brasil,
e vale a pena a gente reﬂetir a respeito.
Trago, aqui, um estudo do Dr. Rodrigo das Neves,
que é Mestre em Relações Internacionais e ProcuradorGeral Adjunto do Estado do Acre.
Ele faz uma contextualização das medidas adotadas pelo Estado do Acre; mostra como essas medidas estão hoje contextualizadas com o cenário nacional e, principalmente, com essa discussão do Código
Florestal, em que podemos encontrar alguns pontos
de reﬂexão.
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Contextualizando o tema da proposta de substituição do Código Florestal, é de se destacar, inicialmente, que o Estado do Acre tem como estratégia de
longo prazo transformar a base produtiva do Estado,
favorecendo sistemas de produção sustentáveis que
estejam de acordo com a vocação e com a capacidade de suporte dos recursos a serem utilizados, como
indicado pelo nosso Zoneamento Econômico e Ecológico, o nosso ZEE.
Nessa perspectiva, a sociedade acreana, há mais
de uma década, identiﬁcou a possibilidade de reversão do padrão anterior de desmatamento e de degradação do solo mediante a alteração da estratégia de
indução econômica, fundamentado-a numa proposta
de desenvolvimento sustentável e tendo por base os
seis critérios de sustentabilidade: a sustentabilidade
ambiental, a sustentabilidade social, a sustentabilidade
econômica, a sustentabilidade política – porque temos
de ganhar a sociedade para a importância da sustentabilidade –, a sustentabilidade cultural – porque tem
de virar hábito das pessoas a defesa do meio ambiente
– e, ﬁnalmente, a sustentabilidade ética.
Concedo um aparte ao Senador Randolfe Rodrigues.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Querido Senador Anibal, V. Exª traz uma lembrança importante para esta Casa, uma referência histórica: de
onde vem a nossa legislação ambiental. E veja que,
desde a coroa portuguesa, como foi ressaltado por V.
Exª, desde as ordenações manuelinas, o Estado português já tinha essa preocupação ambiental. Embora
não haja contemplação na prática, nosso processo de
colonização foi o primeiro grande ciclo de devastação
ambiental da história. Vem no momento certo esse
debate: naquele em que esta Casa tem de começar a
debruçar-se sobre o Código Florestal. Lembro-me de
que, hoje, de manhã, eu e V. Exª estivemos com o Senador Jorge Viana, o Senador Lindbergh Farias, o Senador Pedro Taques, o Senador Cristovam, o Senador
Paulo Davim. Esse conjunto de Senadores se reuniu
com a Senadora Marina, no sentido de trazermos para
o Senado o debate criterioso que temos de ter sobre
o Código Florestal. Nós não podemos permitir que se
tenha um retrocesso na legislação ambiental brasileira, que tem evoluído ao longo do tempo, desde as ordenações manuelinas até o primeiro Código Florestal
que tivemos no País, de 1934, até a atual proposta de
Código Florestal. A idéia dessa legislação é um código de proteção às ﬂorestas; não pode ser um código
que inverta a lógica de proteção às ﬂorestas e ao meio
ambiente. Hoje ﬁquei feliz com as declarações do Presidente da Casa, do Senador José Sarney, em relação
a um ponto polêmico da proposta de código ﬂorestal,
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que é a chamada anistia, e com a disposição do Senado de que isso não avance aqui, como avançou na
Câmara. Desta feita, creio que temos de travar aqui o
bom debate, de mobilizar a sociedade para esse debate e de não ter pressa para ele. É fundamental que
a comissão terminativa do debate da nossa legislação
ﬂorestal seja a comissão temática, que é a Comissão
de Meio Ambiente. O código, diga-se de passagem,
reitero, é ﬂorestal, e, portanto, a matéria atinente a ele é
a matéria relativa à Comissão de Meio Ambiente. Feliz
lembrança, Senador, sobre o tempo de nossa legislação ambiental e sobre a necessidade que temos de
não retrocedermos, às vésperas de uma conferência
mundial de meio ambiente no Brasil, na nossa legislação sobre o meio ambiente.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Senador
Randolfe Rodrigues, muito obrigado por sua colaboração com este meu pronunciamento. Seu aparte será
incorporado integralmente a esta minha fala.
É importante também dizer que hoje mesmo o
Senador Rodrigo Rollemberg, que é o Presidente da
Comissão de Meio Ambiente, anunciou que o Relator,
pela Comissão de Meio Ambiente, será o Senador Jorge Viana, que é um profundo conhecedor do assunto e
que certamente vai proporcionar amplos e democráticos
debates sobre o substitutivo do Código Florestal.
Tenho certeza de que vamos construir uma boa
proposta; de que vamos conseguir sensibilizar os Srs.
Senadores no sentido de fazerem as modiﬁcações que
se fazem necessárias, para que o Código realmente
atenda à necessidade de o Brasil continuar crescendo,
mas com absoluto respeito aos seus mananciais, às
suas ﬂorestas e a cada um dos seus biomas.
Então, como eu estava dizendo a V. Exª, a todos
os telespectadores da TV Senado, aos Srs. Senadores
e às Srªs Senadoras, a base legal para a formulação
do modelo de desenvolvimento sustentável do Governo do Estado do Acre foi o atual Código Florestal, que
prevê a preservação de amplas áreas de valor ambiental nas propriedades privadas, criando condições
para o desenvolvimento do manejo ﬂorestal e do aproveitamento econômico da ﬂoresta em pé. As políticas
públicas estaduais se sustentam no referido Código,
na forma tomada a partir da sua reforma realizada no
ﬁnal da década de 90, com o ex-Presidente Fernando
Henrique Cardoso.
Todavia, as modiﬁcações propostas nessa época decorreram de um contexto de recrudescimento do
desmatamento e das queimadas na Amazônia, razão
pela qual, o governo Fernando Henrique, alterando o
Código Florestal de 1965, aumentou de 50% para 80%
as áreas de reserva legal na Amazônia. Apesar do
amplo apoio social e da opinião pública, essa decisão
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resultou, por outro lado, em um impacto econômico
e social intenso, gerando uma rejeição explicita dos
produtores rurais, o que resultou em uma espécie de
virtual desobediência civil.
Tal fato, se do ponto de vista ambiental foi extremamente positivo – e todos nós concordamos com isso
–, resultou em um problema na realidade diária para
uma imensa massa de proprietários rurais, grandes e
pequenos. De um dia para o outro, milhares deles passaram a ter um “passivo ambiental”, o qual deveria a
ser recuperado ou compensado nos termos da medida
provisória que consubstanciou a reforma.
Instantaneamente, diversos proprietários, que
haviam realizado desmatamentos legais até o limite
de 50%, passaram a ser obrigados a respeitar, na
área situada entre os 50% e os 80%, as restrições
de uso típicas da reserva legal, surgindo a obrigação,
inclusive, de recuperação ou de compensação dessas áreas. Diante da incapacidade do setor, naquela
época, de vislumbrar a possibilidade de exploração
econômica sustentável dos 80% da ﬂoresta existente na reserva legal, por meio de manejo ﬂorestal, por
exemplo, a edição da MP resultou em uma forte reação à nova norma.
Essa rejeição arrastou-se por mais de uma década, havendo poucos avanços. O Estado do Acre,
excepcionalmente, soube articular um grande arranjo
com os movimentos sociais, com o setor produtivo e
com instituições públicas, de maneira a pactuar e a
fortalecer, com sucesso, uma política de valorização
do ativo ambiental ﬂorestal, que objetiva, entre outras
coisas, regularizar o passivo ambiental das propriedades rurais em seu território, tema que se tem constituído como um dos maiores desaﬁos para uma gestão
socioambiental que promova a equidade e a sustentabilidade das atividades produtivas rurais.
Com base na atual estrutura legal brasileira, em
especial no Código Florestal, o Acre, por meio da política
de valorização do ativo ambiental, tem fomentado ações
integradas entre a sociedade civil, organizações não governamentais e instituições governamentais, em busca
da melhoria da qualidade de vida dos produtores rurais –
pequenos, médios e grandes –, assim como de proteção
do meio ambiente. Dessa forma, desde o ano de 2008,
foram editadas diversas normas, que criaram planos e
programas que buscam viabilizar atividades econômicas sustentáveis, em que a produção ﬂorestal e rural, a
regularização das propriedades e a proteção ambiental
possuam uma dinâmica integrada e harmônica.
São exemplos dessa proposta o programa de certiﬁcação das unidades produtivas rurais, o programa
de ﬂorestas plantadas, o programa de regularização do
passivo ambiental e, em especial, mais recentemente,
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a criação do Sistema de Incentivo a Serviços Ambientais, com a possibilidade de pagamento de créditos de
carbono e de valorização da ﬂoresta em pé.
Vale a pena ressaltar que esse último programa,
que é o SIS, o Sistema de Incentivo aos Serviços Ambientais, foi objeto de um acordo ﬁrmado nos Estados
Unidos, envolvendo o Governo do Acre, o Governo da
Califórnia e o Governo de Chiapas no México...
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ... justamente para servir como ponto de partida para a valorização dos serviços ambientais e para a remuneração
dos serviços ambientais no Brasil e em todos os outros
lugares que venham a aderir a esse sistema.
Mas é um modelo exemplar, que vale a pena ser
estudado. E ﬁco muito feliz em que a Presidenta Dilma
já esteja prestes a anunciar também o Bolsa Verde, visando a remunerar diretamente aquelas famílias que
atuam em defesa das ﬂorestas. E isso vai ser muito
bem recebido pela sociedade brasileira.
Dessa forma, considerando os estudos realizados
no Estado do Acre, reduziu-se a reserva legal, para
efeito de recomposição, para até 50%, o que resolveu
mais de 70% das irregularidades ambientais existentes
no Estado. Ao mesmo tempo...
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ... organizou-se um mecanismo articulado de alternativas para
a resolução dos cerca de 30% de passivo existente.
Como não vou ter a possibilidade de fazer a leitura desse estudo, que é muito interessante, Srª Presidenta, vou pedir que seja considerado na íntegra este
meu pronunciamento.
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Eu só pediria um minuto para concluir, com algumas considerações que dizem diretamente respeito
ao Código Florestal em discussão.
O que eu queria dizer é que, na verdade, o Projeto de Lei em substituição ao Código Florestal foi feito, apesar de parecer algo absolutamente novo, mas
veriﬁcou-se no estudo que dos 53 artigos propostos no
projeto, 23 são transcrições do Código de 1965, com
pequenos ajustes: cinco são adaptações do Programa Mais Ambiente, que já é um decreto do Presidente Fernando Henrique, Decreto de nº 7.029, em que
foram transcritos também quatro outros do Decreto nº
5.975, de 2006, e oito artigos regulamentam instituto
já existente no atual Código Florestal. O que resta são
13 novos artigos que têm apenas o condão de suspender multa, assegurar a redução das APPs, consolidar
o uso de áreas já abertas, de áreas em reserva legal
e APPs e criar novas modalidades de intervenção em
áreas como várzea, em especial o Pantanal.
Em síntese, o que estamos propondo a esse
respeito é que nós precisamos analisar, com profundidade, esse substitutivo de forma que a gente possa
aperfeiçoá-lo aqui no Senado de tal maneira que a
gente obedeça à coerência daquilo a que se propõe a
discussão do Código Florestal, que é, verdadeiramente,
proteger as nossas ﬂorestas e garantir que haja a compatibilização entre o aumento da produção, que é uma
preocupação da nossa Presidenta Dilma, assim como
era do nosso Presidente Lula, e também proteção das
nossas ﬂorestas e a proteção do meio ambiente.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ANIBAL DINIZ EM SEU
PRONUNCIAMENTO
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º do Regimento Interno.)

MAIO 2011
20000

Quarta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

181

Junho de 2011

182

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO20001
2011

Quarta-feira 1º

MAIO 2011
20002

Quarta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

183

Junho de 2011

184

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO20003
2011

Quarta-feira 1º

MAIO 2011
20004

Quarta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

185

Junho de 2011

186

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO20005
2011

Quarta-feira 1º

MAIO 2011
20006

Quarta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

187

Junho de 2011

188

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO20007
2011

Quarta-feira 1º

MAIO 2011
20008

Quarta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

189

Junho de 2011

190

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO20009
2011

Quarta-feira 1º

MAIO 2011
20010

Quarta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

191

Junho de 2011

192

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO20011
2011

Quarta-feira 1º

MAIO 2011
20012

Quarta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

193

Junho de 2011

194

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO20013
2011

Quarta-feira 1º

MAIO 2011
20014

Quarta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

195

Junho de 2011

196

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO20015
2011

Quarta-feira 1º

MAIO 2011
20016

Quarta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

197

Junho de 2011

198

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO20017
2011

Quarta-feira 1º

MAIO 2011
20018

Quarta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

199

Junho de 2011

200

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO20019
2011

Quarta-feira 1º

MAIO 2011
20020

Quarta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

201

Junho de 2011

202

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO20021
2011

Quarta-feira 1º

MAIO 2011
20022

Quarta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

203

Junho de 2011

204

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO20023
2011

Quarta-feira 1º

MAIO 2011
20024

Quarta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

205

Junho de 2011

206

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRª PRESIDENTE (Gleisi Hoffmann. Bloco/
PT – PR) – Muito bem, seu requerimento será atendido, Senador Anibal. Eu gostaria de agradecer a V. Exª
pela sua estada no meu Estado, o Paraná, por ocasião
da audiência pública que ﬁzemos, em conjunto com a
Câmara dos Deputados, para discutir a reforma política. Sua disposição, seu posicionamento defendendo
as ideias da reforma e, principalmente, a participação
das mulheres nos honrou a todas.
Muito obrigada, Senador Anibal.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Eu que
agradeço pela honra de poder estar naquele debate
de tanta importância.
A SRª PRESIDENTE (Gleisi Hoffmann. Bloco/PT
– PR) – Passo a palavra agora, pelo horário de liderança, ao Senador Randolfe Rodrigues, pelo PSOL.
V. Exª terá o tempo regimental.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, todos que nos
ouvem pela Rádio Senado e nos assistem pela TV Senado, todos sabem da nossa posição política e sabem
da nossa atuação. Tenho muito orgulho de integrar
os quadros do Partido Socialismo e Liberdade, como
também tenho orgulho da minha história política, da
minha trajetória e do período em que militei também
no Partido dos Trabalhadores. Tenho, em especial pelo
Partido dos Trabalhadores, em especial nesta Casa,
aqui no Senado, um conjunto de companheiros e companheiras pelos quais reputa profunda admiração – a
Srª Presidente é uma dessas companheiras – inclusive
com muita identidade política nas posições. E tenho
certeza de que com relação a um conjunto de agendas que travaremos, estaremos juntos aqui no Senado,
caminharemos do mesmo lado. Uma delas, que já foi
citada ainda há pouco pelo Senador Aníbal, é o tema
do Código Florestal.
Além disso, votei em Plínio de Arruda Sampaio, no
primeiro turno, e votei na Presidente Dilma no segundo
turno da eleição presidencial. Eu sou um dos que torço para que o Governo da Presidente Dilma dê certo,
e dar certo, na nossa perspectiva, no meu entender,
é ela cada vez mais avançar no programa original do
Partido dos Trabalhadores, no programa que o Partido dos Trabalhadores outrora defendeu, defendia nos
anos 80, nos anos 90.
Então, em relação a essa matéria, acredito que nós
vamos poder encontrar vários pontos em comum.
Entretanto, Presidente, ﬁco assustado quando
o Governo da Presidente Dilma começa a tomar medidas cedendo aos interesses do mercado e não aos
interesses da sociedade.
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Hoje, nesta tarde, lamentavelmente, tivemos algumas notícias nesse sentido. O Globo noticiou, agora à tarde, que os aeroportos de Cumbica, Viracopos
e Brasília serão integralmente privatizados, embora a
Infraero ainda tenha participação nos consórcios.
Ora, Presidente, ora, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, essa associação entre os interesses públicos e o capital privado na história do Brasil sempre
se demonstrou desfavorável aos interesses públicos.
Na história brasileira, quando se associam interesses
públicos e capital privado, é sempre o interesse público que perde.
Não me parece razoável que aeroportos lucrativos, o ﬁlé-mignon, digamos assim, da indústria aeroportuária brasileira possam ser entregues à iniciativa
privada.
Ora, vejam só. Se 51% de Viracopos, Cumbica e
Brasília serão entregues à iniciativa privada, e a Infraero
vai ﬁcar com 49% desses aeroportos, por que não se
acerta então uma contrapartida com essas empresas
privadas que vão ﬁcar com o ﬁlé-mignon da aviação
brasileira? Porque, convenhamos, é muito fácil ﬁcar
com o lucrativo Aeroporto de Brasília, que tem lucro,
que facilmente obtém lucro, e em contrapartida...
A Srª Lídice da Mata (Bloco/PSB – BA) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Com todo prazer, minha querida Senadora Lídice, lhe
concederei aparte, só concluindo o meu raciocínio.
Seria interessante acertar o seguinte: a iniciativa
privada ﬁca com Brasília, mas ﬁca também com o Aeroporto de Macapá, com o Aeroporto de Porto Velho,
com o Aeroporto de Boa Vista, com o aeroporto do
interior do Amazonas, com um outro aeroporto, com o
Aeroporto de Oiapoque. Agora, entregar o ﬁlé-mignon
para essas empresas e deixar a Infraero continuando
a manter, a muito custo, os aeroportos que não são
rentáveis, não me parece ser um bom acordo, um bom
negócio para os interesses do povo brasileiro.
Senadora Lídice, com muito prazer e honra que
ouço o seu aparte.
A Srª Lídice da Mata (Bloco/PSB – BA) – Senador Randolfe, quero aparteá-lo no sentido de concordar
com a ideia de que nós não devemos fazer simplesmente uma privatização da Infraero e dos aeroportos
brasileiros. Eu tenho acompanhado há algum tempo
essa questão da Infraero, como uma militante da área
do turismo – fui Presidente da Comissão de Turismo
da Câmara – e compreendemos que a Infraero precisa
de modiﬁcações na sua gestão, para fazê-la responder
aos interesses maiores da aviação e da logística para
a sociedade brasileira. No entanto, não é este caminho, na minha opinião. Era preciso se estabelecer um
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debate amplo. O compromisso da Presidente Dilma
durante a campanha eleitoral inclusive, e reaﬁrmado
pós campanha, era de abrir o debate para abrir o capital
da empresa Infraero como um todo e poder, aí sim, ter
um projeto de modernização desta própria empresa,
porque sabemos que, dos 27 aeroportos da Infraero,
quatro, cinco ou seis, quem sabe, são realmente autossustentáveis e os outros não têm sustentabilidade
ﬁnanceira. Por isso é preciso discutir o projeto como
um todo e não discutir uma privatização, que é a privatização do ﬁlé-mignon e da parte nova deste ﬁlémignon. Muito obrigada.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Senadora Lídice, ﬁco feliz com o aparte de V. Exª,
porque vem de quem tem autoridade para falar, em
virtude da atuação no setor do turismo brasileiro e por
ter V. Exª administrado uma das mais importantes capitais brasileiras, uma das mais importantes capitais
turísticas do Nordeste brasileiro.
Então, esse modelo – vejamos concretamente
– de privatização entrega o melhor, ou seja, entrega
Cumbica e entrega Brasília, que não há dúvida de
que são aeroportos rentáveis, aeroportos lucrativos. A
iniciativa privada, que vai ﬁcar com o melhor, não se
responsabiliza por nenhum dos aeroportos brasileiros
que são deﬁcitários. Não, esses deﬁcitários continuam
sob a proteção e administração da Infraero.
Essa não é a receita adequada que acredite que
o Governo deva seguir. Aliás, quero lembrar que tanto
o Presidente Lula, em 2006, quando foi reeleito, quanto
a Presidente Dilma, no primeiro e no segundo turno,
foram eleitos condenando e apontando o modelo predatório de privatização ocorrido no Brasil, em especial
nos anos 90 e acusando o adversário, o PSDB, de ter
capitaneado – de fato capitaneou – esse modelo de
privatização que só beneﬁciou o capital ﬁnanceiro nacional e internacional. Não se pode agora o governo
incorrer na mesma medida e no mesmo caminho.
O outro exemplo disso. Quero destacar um quadro
do Governo Federal ao qual reputo profunda admiração.
Tive dois contatos com ele, com o senhor dirigente da
Telebrás, Dr. Rogério Santanna.
Nos encontros que tive com o Dr. Rogério Santanna, encontrei nele a determinação política de querer
modiﬁcar a lógica do modelo de telefonia e de desenvolvimento da Internet existente hoje no Brasil. Nos
encontros que tive com o Dr. Rogério Santanna, vi e
ouvi dele a determinação de levar a Internet banda
larga, através do PNBL – Plano Nacional de Banda
Larga, já idealizado durante o Governo do Presidente
Lula, aos cantos mais distantes do País. Encontrei nele
e na Telebras a compreensão que deve ter o Estado
brasileiro para atuar no setor estratégico desta tecno-
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logia nova que é a tecnologia da Internet. Porém, tenho
visto sinais de que, nessa política em que a Telebras
se destaca por atuar na rede de dados não só como
mediador em relação às outras telefonias, mas também atuando com a intervenção clara e demonstrando
a atuação do Estado brasileiro, haveria pretensões de
mudanças.
E, agora, a Senadora acaba de me informar que,
lamentavelmente, as notícias sobre a demissão do Dr.
Rogério Santanna acabaram se conﬁrmando. Considero lamentável!
Esse não é o caminho que deveria seguir o Governo da Presidente Dilma. Não pode ser o caminho
de ceder às regras do mercado; não pode ser o caminho de entregar a nossa infraestrutura aeroportuária
às empresas privadas; não pode ser o caminho de
entregar o mercado da telefonia, o mercado da Internet para as teles, todas essas teles, inclusive internacionais, que, desde os anos 90, só têm lucrado no
mercado brasileiro.
Lembremos que uma das condenações nos anos
90 foi ao modelo de privatização organizado, aqui no
Brasil, pelo Governo Fernando Henrique. Um modelo
de privatização que chegou a vender o nosso único
satélite, vendendo a Embratel junto. Um modelo de privatização que, recentemente, chegou a ser questionado
e criticado inclusive por antigos aliados do PSDB. Há
um exemplo clássico desse modelo de privatização em
artigo de um ex-militante do PSDB que faz um paralelo
perfeito, dizendo que as empresas que assumiram boa
parte da telefonia brasileira, ou seja, em especial a Oi
e a Telefônica, receberam o ﬁlé mignon do mercado
de telefonia e do mercado digital brasileiro.
No passo contrário a isso, houve a reconstrução
da Telebrás, a atuação da Telebrás e a determinação
do Dr. Rogério Santanna, até agora, no sentido de
garantir que a Telebrás cumprisse um papel no mercado da Internet, no mercado da telefonia, não somente como mediadora, mas cumprisse o papel da
intervenção do Estado para fazer com que, de fato,
o Plano Nacional de Banda Larga se concretizasse e
chegasse aos cantos mais distantes do País, como no
Estado do Amapá.
Não sei que retrocessos vão acontecer neste
momento. Essa decisão é lamentável, a decisão da
exoneração, da demissão do Dr. Rogério Santanna.
Essas duas notícias desta tarde, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, apontam que o Governo está
seguindo um caminho que não foi o consagrado pelo
conjunto dos brasileiros. Os brasileiros votaram contra o modelo de privatização! Os brasileiros votaram
contra a ﬂexibilização e o escancaramento da nossa
economia para a iniciativa privada. Os brasileiros vo-
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taram por um Estado que cumprisse o seu papel de
garantir justiça social; que garantisse que a Internet
chegasse aos cantos mais distantes deste País, como
no extremo norte do Amapá, como no Oiapoque e nas
tribos indígenas Uaçá e Waiãpi no Amapá. Era nesse
sentido que estávamos conversando.
Inauguramos, estabelecemos uma agenda de diálogo com a Telebrás. O povo brasileiro votou acreditando
num Estado que interviesse para garantir o bem-estar
social de todos os brasileiros. O povo brasileiro não
votou nas regras de ﬂexibilização do mercado.
Quero aproveitar, Sr. Presidente, os seis minutos que me restam para destacar que, mais uma vez,
é necessário denunciar a ação agressiva do Governo
dos Estados Unidos da América contra a República
Bolivariana da Venezuela.
Dessa vez, trata-se das sanções anunciadas no
último dia 24 de maio pela Secretária de Estado Hillary Clinton contra a companhia venezuelana estatal de
petróleo, a PDVSA, e mais seis outras companhias petroleiras ao redor do mundo. A alegação agora, mais
uma vez, é de que essas empresas apóiam o setor
energético do Irã. Ou seja, é uma clara intervenção
na soberania das atividades econômicas de uma outra nação.
Essa ligação, como já disse, é uma conﬁssão cabal da vontade de subjugar a decisão livre dos países
do continente que possuem direitos soberanos de estabelecer suas relações diplomáticas e comerciais.
As sanções anunciadas – proibição de assinaturas de contratos com a administração estadunidense
e a proibição de ﬁnanciamentos para operações de
exportação e importação – não escondem a intenção
de golpear o governo venezuelano que tem na PDVSA
sua mola propulsora e que tem estabelecido profundas
relações comerciais com o Governo brasileiro.
Da mesma forma, nos últimos anos, o povo venezuelano tem contado com essa empresa petrolífera
para o ﬁnanciamento de projetos que erradicaram o
analfabetismo na Venezuela. Aliás, foi devido a destinar o dinheiro do petróleo, não mais para a elite venezuelana e, sim, para os programas sociais, que a
Venezuela foi declarada na última década território
livre do analfabetismo.
O ataque à PDVSA nada mais é que uma tentativa de inviabilizar projetos sociais anunciados, como o
Plano Nacional de Habitação que pretendia – que pretende e que conseguirá – zerar o déﬁcit habitacional da
Venezuela. É claramente uma intervenção no sentido
de desestabilizar, às vésperas de um novo processo
eleitoral, o governo e o processo que está em curso
na República Bolivariana da Venezuela.
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Dessa forma, as sanções anunciadas revelamse como uma clara ingerência nos processos políticos
internos de uma país latino-americano, caracterizandose como mais um grave ataque à soberania de uma
país irmão nosso.
Entendemos que o nosso Governo, como parceiro da Venezuela – a Venezuela foi o quarto parceiro comercial do Brasil no último período –, não pode
calar-se diante disso.
Eu vim aqui à tribuna nesta tarde para declarar
que, no segundo turno, votei na Presidente Dilma.
Essa declaração tem uma decorrência. Em virtude
disso, apesar de nossa postura independente aqui no
Plenário do Senado, eu torço – torcia – para que os
caminhos, inclusive o programa anunciado pela Presidente, de reaﬁrmar o papel do Estado brasileiro na
construção do bem-estar, fosse cumprido.
Eu também venho aqui para lamentar duas frustrações: a privatização do melhor dos aeroportos brasileiros,
e a demissão do Sr. Rogério Santanna da direção da
Telebrás, o que representa um claro retrocesso e, mais
do que isso, representa uma aquiescência ao poder econômico das teles, ao poder econômico reunido no setor
privado das telecomunicações. E digo mais: espero que
a demissão do Sr. Rogério Santanna não represente
uma derrota do Plano Nacional de Banda Larga.
Por ﬁm, vim aqui para denunciar a agressão americana ao governo venezuelano. Espero que pelo menos
essa alegria o Governo da Presidente Dilma me dê, e
rechace essa agressão ocorrida nesta semana.
Durante o discurso do Sr. Randolfe Rodrigues, a Sra. Gleisi Hoffmann deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Randolfe.
Agora, pela ordem, concedo a palavra ao Senador Paulo Paim; em seguida, a concederei a palavra
ao Senador Wellington Dias, que está inscrito.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Senador Anibal, apenas para
encaminhar à Mesa documento que recebi a respeito de seminários regionais que o Ipea tem realizado
para discutir a questão da pobreza extrema. O objetivo
desses seminários, Sr. Presidente, é a elaboração do
Plano Nacional de Erradicação da Miséria.
Hoje, o Senador Walter Pinheiro falou sobre o
tema.
O Governo da Presidenta Dilma tem como meta
trazer benefícios para cerca de 16, 2 milhões de brasileiros, ou seja, 8,5% da população.
Por que faço este registro, Sr. Presidente?
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O primeiro debate regional aconteceu no dia
20 de maio aqui em Brasília, e hoje foi a vez do Rio
Grande do Sul. Está sendo realizado o seminário lá em
Porto Alegre, liderado pelo Presidente, nosso amigo,
Marcio Pochmann.
Quero também destacar, Sr. Presidente, que, em
relação ao Rio Grande do Sul, conforme o Censo de
2010, existem 306.651 mil pessoas vivendo em extrema pobreza. Poderia assim mesmo dizer que, no Rio
Grande do Sul, apenas 2,1% da população se encontram em extrema pobreza, enquanto no restante do País
o índice é de 5,2%. Portanto, a desigualdade no Rio
Grande do Sul é menor do que no restante do País.
Sr. Presidente, alguns dados da pobreza que me
impressionaram: a Bahia, 2,4 milhões; Maranhão, 1,6
milhões; Ceará, 1,5 milhões; Pará, 1,4 milhões; Pernambuco, 1,3 milhões; São Paulo, um milhão; Minas
Gerais, 900 mil; Piauí, Senador Wellington, 765 mil;
Amazonas, 648 mil; Alagoas, 633 mil.
Mas, enﬁm, eu quero encaminhar à Mesa o documento, cumprimentando o Ipea e, ao mesmo tempo,
a proposta da Presidenta Dilma. E sei que o Senador
Wellington, o nosso Presidente da Subcomissão de
Combate à Pobreza e à Miséria da Comissão de Direitos Humanos, também está tratando deste tema
com muito carinho.
Era isso, Presidente.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada) tem programado uma série de seminários
regionais para discutir a pobreza no Brasil.
O objetivo desses encontros é traçar perﬁs regionalizados da pobreza extrema e auxiliar a elaboração
do Plano Nacional de Erradicação da Miséria do Governo da Presidenta Dilma, que tem como meta atingir
16,2 milhões de pessoas, ou 8,5% da população, que
vivem na extrema pobreza.
Dados indicam que estas famílias vivem apenas
com uma renda mensal de até R$ 70,00, e que 47%
dos extremamente pobres estão localizados na zona
rural e 86% destes pobres estão no norte e nordeste
brasileiro.
O primeiro debate ocorreu em Brasília no dia 20
de maio. E no dia de hoje foi a vez da capital gaúcha,
Porto Alegre.
Sr. Presidente, o IPEA identiﬁcou que o Distrito
Federal acumula a maior renda do Brasil, no entanto,
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isso não faz com que os pobres daqui estejam em situação melhor do que os outros pobres do Brasil.
Entretanto nos últimos três anos estas desigualdades se acentuaram cada vez mais, pois mesmo tendo
um aumento na renda dos trabalhadores, não existe a
reprodução econômica reduzindo a pobreza.
No DF na maioria dos lares pobres a relação é
unipessoal. Isso signiﬁca que as famílias são compostas de mães com ﬁlhos, sendo que 72% das mulheres
estão sem ocupação e 13% não possuem creches
para seus ﬁlhos.
Com relação ao Rio Grande do Sul:
Conforme o Censo 2010 do IBGE, há 306.651
(trezentos e seis mil e seiscentos e cinqüenta e um)
pessoas vivendo em extrema pobreza, 45% delas
crianças e adolescentes.
O Rio Grande do Sul é o décimo quinto estado da
federação com mais pessoas em pobreza extrema.
Segundo o IPEA a média de extrema pobreza
entre os gaúchos é quase 60% menor que a do resto
do país.
Os gaúchos têm qualidade de vida melhor e, por
conseqüência, menos pessoas na linha da extrema
pobreza devido média de renda gaúcha ser superior
a brasileira.
Apenas 2,1% da população gaúcha é extremamente pobre, enquanto no restante do país são 5,2
%. Portanto, a desigualdade no RS é menor que no
resto do país.
Como no restante do país, a extrema pobreza do
RS está localizada muito mais no meio rural do que
no urbano. Apesar disso, persiste ainda um número
expressivo de pobres extremos carentes de políticas
públicas.
Um dado que chama a atenção é que a pobreza
entre os menores de 14 anos, corresponde a 38% da
população.
Esses dados revelam que há uma forte concentração da pobreza na infância, o que afeta o futuro
dessas crianças.
Em outros Estados a pobreza também é algo
absurdo. A Bahia tem 2,4 milhões, o Maranhão 1,6
milhões, o Ceará 1,5 milhões, o Pará 1,4 milhões,
Pernambuco 1,3 milhões São Paulo 1 milhão, Minas
Gerais 900 mil, Piauí 665 mil, Amazonas 648 mil, e
Alagoas 633 mil pessoas.
Acreditamos que o governo tenha avançado na
redução da pobreza, mas juntos temos ainda muito
que progredir para que o Brasil se desenvolva com
igualdade e ofereça direitos e oportunidades iguais
para todos.
Sr. Presidente, assim que tiver acesso aos dados completos do Seminário do IPEA realizado lá no
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Rio Grande do Sul, voltarei a esta Tribuna e abordarei
mais profundamente o assunto.
Da mesma forma pretendo nesta semana falar um
pouco sobre a concentração de renda no país, sobre
o fato de sermos o nono país do mundo em número
de bilionários.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– Obrigado, Senador Paulo Paim. V. Exª será atendido
na forma do Regimento.
Com a palavra o Senador Wellington Dias. Em
seguida, será a Senadora Lídice da Mata.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente Senador Anibal, Senador Paulo Paim,
Senador Randolfe, Senadora Lídice, os que fazem esta
Casa, o povo brasileiro, eu quero aqui me somar às
palavras do Senador Paulo Paim e do Senador Walter
Pinheiro e também dizer da minha alegria de, nesta
quinta-feira, estarmos juntos com a nossa Presidente
lançando o programa Brasil sem Miséria. Eu diria que
é o grande desaﬁo do povo brasileiro, um programa
integrado, completo. Nós estaremos, pela Comissão de
Direitos Humanos, somando-nos ao belíssimo trabalho
que faz V. Exª, Senador Paulo Paim, exatamente para
contribuir com o Brasil e, assim, possamos fazer valer
as propostas que estão saindo e buscar completá-las
com outras experiências do nosso País.
Tenho certeza de que este é um caminho que o
Brasil inteiro aplaude: de um lado crescer economicamente, mas também crescer socialmente, de forma
espalhada. E é para isso que queremos contribuir.
Quero registrar ainda, Sr. Presidente, que hoje
estamos comemorando 40 anos da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica
Federal – Fenae. Eu tive o privilégio de compor a direção da Fenae por um período, entre outras lideranças
como Carlos Casé, Carlos Borges, José Carlos Alonso, Sérgio Nunes, para lembrar alguns. E hoje, com a
nova direção, estaremos daqui a pouco na Associação
do Pessoal da Caixa Econômica aqui em Brasília, com
lideranças do Brasil inteiro, comemorando.
A Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal é mais do que um
movimento representativo dos trabalhadores da Caixa
Econômica de todo o Brasil. É também uma entidade
que tem um compromisso social. Cito aqui um trabalho,
uma parceria com a cidade de Caraúbas, no Estado do
Piauí, onde contribuíram com a prefeitura, com o Município, com as comunidades, para a área de geração
de emprego, doaram uma ambulância, enﬁm, ﬁzeram
ali um trabalho social maravilhoso.
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Ao fazer esses registros, quero também dizer que
hoje recebemos o Presidente da Caixa Econômica,
Jorge Hereda, que aqui fez uma importante apresentação. E tratarei tanto do tema Brasil Sem Miséria quanto
do tema da Caixa Econômica em um pronunciamento
ainda nesta semana.
Hoje, 31 de maio, é o Dia Mundial de Combate
ao Fumo. Só no Brasil, o tabaco faz, anualmente, 200
mil vítimas. No mundo, são milhares – para não dizer
milhões – de pessoas morrendo todos os anos com
doenças causadas pelo tabaco.
Na noite de hoje, o Cristo Redentor, no Rio de
Janeiro, ganhará iluminação em vermelho para marcar
a passagem do Dia Mundial, instituído em 1987 pela
Organização Mundial de Saúde.
Quero transformar meu pronunciamento em um
alerta à sociedade brasileira: o cigarro foi responsável
pela morte de mais de 100 milhões de pessoas durante
o século passado e poderá fazer mais de um bilhão de
vítimas durante o século XXI, que acabamos de iniciar,
segundo dados de pesquisas médicas.
De acordo com o Instituto Nacional de Câncer –
Inca, o fumo é fator casual de 50 doenças diferentes,
destacando-se as cardiovasculares, o câncer e as
doenças respiratórias obstrutivas crônicas. As estatísticas demonstram que 45% das mortes por infarto
do miocárdio, 85% das mortes por enﬁsema pulmonar, 25% das mortes por derrames – o aneurisma é
a doença mais recente e mais conhecida atualmente
– e 30% das mortes por câncer podem ser atribuídas
ao cigarro.
Outro dado alarmante: 90% dos casos de câncer
do pulmão têm correlação com o tabagismo.
Sr. Presidente, está tramitando nesta Casa, mais
especiﬁcamente na Comissão de Desenvolvimento
Regional, projeto do Senador Tião Viana, do vosso
Estado, o PLS nº 315, de 2008, que traz um avanço
importante na questão do combate ao tabagismo. Reconheço que houve avanços no Brasil, mas acredito
que ainda precisamos avançar mais.
O projeto proíbe o uso de cigarros, cigarrilhas,
charutos, cachimbos ou qualquer outro produto considerado fumígero, derivado ou não de tabaco, em
ambiente fechado, público ou privado. É fundamental
que aprovemos essa proposição que ajudará a cuidar
melhor da saúde do nosso povo.
É uma medida ousada, corajosa, e precisamos
de todo o apoio do povo brasileiro.
Esse projeto foi apresentado juntamente com
outra proposição – o PLS nº 314, também de 2008 –,
em que o Parlamentar propõe aumento dos impostos
sobre cigarros e de outros produtos de tabaco. Sou a
favor dos dois projetos e espero que consigamos en-
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caminhar a votação favorável dessas medidas nesta
Casa. Estarei trabalhando para isso. Que esses recursos, assim como tributos cobrados de bebidas, sejam
destinados a políticas sobre drogas no nosso País.
Defendo ainda a restrição à veiculação de propaganda de bebidas alcoólicas, assim como foi feito com a
propaganda de cigarros.
Lamentavelmente, o Congresso Nacional perdeu
a chance de aprovar um projeto que leva em conta decisões da Organização Mundial de Saúde em relação
à bebida, limitando a venda normal apenas a bebidas
com teor abaixo de 0,5 graus.
Sr. Presidente, temos que tratar as drogas como
drogas e realizar as punições cabíveis para quem comercializa as ilegais e restringir aquelas consideradas
legais. Para isso é necessário que existam claras regras de comercialização e que não seja permitida a
realização de propaganda sem normatização.
O fumante, Sr. Presidente, é um dependente químico. Como Presidente da Subcomissão Temporária de
Políticas Sociais sobre Dependentes Químicos, Crack,
Álcool e outras drogas, estou trabalhando para apresentar um relatório em que constem os males causados pelas drogas no Brasil.
Trago aqui uma boa notícia, a Presidente Dilma
também tem interesse em tratar desse tema e o Ministro Gilberto Carvalho deverá coordenar, juntamente
com os diversos Ministérios, a ﬁm de que possamos
realizar uma conferência nacional sobre o tema das
drogas ainda este ano, se Deus quiser, no Brasil.
É preciso coragem para tomarmos medidas públicas, medidas duras. E essas medidas devem ser
tomadas por nós, pois os males que as drogas têm
trazido para a nossa sociedade só tendem a crescer.
Precisamos desenvolver políticas públicas que atuem
na prevenção, no tratamento e na reinserção dos dependentes químicos na sociedade.
Agora, as empresas do ramo do cigarro investem
no público jovem, adolescentes e até crianças, com cigarros e cigarrilhas adocicadas com sabor de menta
e outros sabores. Isso é um crime, é um desrespeito
ao ser humano e temos que combatê-lo.
Srªs e Srs. Senadores, povo brasileiro, pesquisas
indicam que a fumaça do cigarro é uma mistura de aproximadamente 4.700 substâncias tóxicas diferentes.
Uma dessas substâncias, o alcatrão, é um composto de mais de 40 substâncias comprovadamente
cancerígenas, formado a partir da combustão dos derivados do tabaco.
A nicotina é considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma droga psicoativa que causa
dependência. A nicotina age no sistema nervoso central
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como a cocaína, com uma diferença: chega em torno
de nove segundos ao cérebro.
Por isso, Sr. Presidente, o tabagismo é classiﬁcado como doença, estando inserido no Código Internacional de Doenças no grupo de transtornos mentais
e de comportamento devido ao uso de substância
psicoativa.
O cigarro é a porta para a dependência química,
a porta para outras drogas.
Por tudo isso, o Brasil precisa se unir contra o
fumo. E esse movimento já começou a acontecer, não
só contra o tabaco, mas contra as drogas em geral.
Ontem, por exemplo, participei do primeiro Fórum da Frente Parlamentar de Políticas sobre Álcool
e Drogas da Assembleia Legislativa do Piauí. Junto
com a Secretária Nacional de Políticas Antidrogas
do Ministério da Justiça, a Drª Paulina Duarte – que
compareceu ao nosso Estado para apresentar o Plano Nacional sobre Drogas e as propostas que estão
sendo encaminhadas articuladas com diversos Ministérios –, e com a Deputada Estadual Rejane Dias,
que preside a Frente Parlamentar de Políticas sobre o
Crack, Álcool e outras drogas, do Estado do Piauí, e
Deputados, como o Deputado Federal Assis Carvalho,
Deputado João de Deus, Flora Izabel, Ismar Marques,
Margarete Coelho, Lisiê, Deputado Fábio Novo, Evaldo,
Juliana, Hélio Isaías, Firmino Filho, Kleber Eulálio e o
Presidente da Assembleia Legislativa, Themístocles
Filho, além de lideranças vinculadas a igrejas, às comunidades, enﬁm, que atuam nessa área, discutimos
uma maneira de o Governo Federal incluir as comunidades terapêuticas no rol de entidades que tratam
os dependentes de álcool e outras drogas. E estamos
avançando nesse sentido.
Fico feliz em ver o meu Estado, hoje, com um sistema, com um conselho e com uma política que busca
dar conta do desaﬁo nesta área. O Governador Wilson
Martins implantou um trabalho permanente integrado
com diversas áreas, com os três Poderes, com os três
níveis de Governo. Acho que esse é o caminho para
todos os Estados brasileiros. Ali ﬁz uma palestra apresentando esse desaﬁo de construirmos uma proposta
que possa permitir uma pactuação nacional nessa área
de políticas sobre drogas.
Para quem não fuma, mas convive com fumantes, outro alerta: pesquisadores descobriram que os
poluentes liberados a partir da fumaça do cigarro podem durar mais tempo dentro de uma casa, dentro de
um ambiente como este do Congresso Nacional, mais
do que se pensava anteriormente.
Os poluentes, apelidados de fumaça passiva do
cigarro, podem, em termos populares, grudar na casa,
nas superfícies e nas fendas por longos períodos de
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tempo, após o fumante deixar o local. Dessa forma,
se não fumantes passarem a viver numa casa antes
habitada por fumantes, eles podem absorver esses
produtos químicos tóxicos.
Digo isso para vermos a importância do projeto
do Senador Tião Viana em relação a pousadas, hotéis,
restaurantes e outros ambientes fechados.
Os pesquisadores aconselham as pessoas que
vivem em casas antes ocupadas por fumantes a manterem as superfícies as mais limpas possíveis, assim
como as mãos das crianças.
Então, trago aqui, no dia em que comemoramos
no mundo inteiro o Dia Internacional de Combate ao
Fumo, neste 31 de maio, esse tema para reﬂexão dos
que fazem esta Casa e do povo brasileiro.
Era isso que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESDIENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Wellington Dias.
Com a palavra a Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero registrar,
desta tribuna, hoje, pelo menos quatro assuntos.
Primeiro quero saudar, como outros Senadores
ﬁzeram, especialmente o Senador Walter Pinheiro que
discorreu sobre o assunto com mais tempo, coisa que
voltarei fazer desta tribuna em outro momento, o lançamento do programa Brasil Sem Miséria.
Nós ﬁcamos felizes com o lançamento desse
programa que faz com que a Presidente Dilma lance
talvez o maior desaﬁo da nossa geração para o País,
a superação da miséria, especialmente porque o nosso Estado da Bahia, os dados já demonstram, é um
Estado com a maior população em situação abaixo da
pobreza em relação a outros Estados brasileiros.
Com 69% de nosso território situado no semiárido e com a maior população negra do Brasil, a
Bahia realmente precisa de um programa como esse
para que possa vencer o desaﬁo de superação efetiva da miséria.
Nós somos hoje o Estado com maior volume de
Bolsa Família, justamente porque temos a maior miséria, a população maior de miseráveis do País.
Mas gostaria também, Sr. Presidente, de registrar
a audiência pública feita pela CCJ desta Casa, coordenada pela Senadora Marta Suplicy, na última sextafeira, dia 27, em Salvador, que contou com a presença
disputada de mais de 150 pessoas, com mais de 30
entidades, entidades e personalidade feministas, para
discutir a reforma política e a participação da mulher.
Como garantir que a reforma política possa signiﬁcar realmente uma reforma que aprofunde a democracia
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em nosso País, que radicalize a democracia brasileira,
fazendo com que aqueles que não estão representados
no Parlamento possam ter acesso a ele?
Essa foi uma discussão muito rica, e eu quero
agradecer a presença da Senadora Marta Suplicy, o
apoio dado pela Câmara de Vereadores, pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, para realizarmos
essa concorrida audiência pública, com muito bom nível, onde as mulheres baianas debateram as formas
de conseguir participar do poder político do País, nós
cuja representação política no Congresso Nacional
decaiu. Tínhamos quatro Deputadas na última legislativa, em 39 Deputados, e passamos a apenas uma
Deputada, a Deputada Alice Portugal, e elegemos a
primeira Senadora da Bahia – eu aqui represento esse
esforço das mulheres baianas e brasileiras de se fazerem representar no Senado Federal.
Mas discutimos as diversas formas de facilitar a
presença da mulher na política. E uma das questões
consideradas essenciais pelo movimento de mulheres
no Brasil é justamente a garantia do ﬁnanciamento
público de campanha para que nós possamos fazer
com que aqueles que não têm hoje o ﬁnanciamento
das grandes empresas, do grande empresariado deste
País, possam ter condições de sonhar em participar
do poder político e realizar esse sonho de representação popular.
Ainda também discutimos, Sr. Presidente, a possibilidade de continuar essa mobilização popular, elaborando um projeto de iniciativa popular com os pontos principais de uma reforma política que realmente
garanta a presença das mulheres, dos negros, dos
índios, dos pobres no Parlamento brasileiro.
Quero, portanto, saudar essa iniciativa da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal de
se aproximar da discussão da reforma política do povo
brasileiro e das mulheres brasileiras em particular.
A presença da Senadora Marta Suplicy só abrilhantou aquele debate e levou a que o movimento de
mulheres pudesse se mobilizar mais ainda para se
integrar a esse movimento nacional.
Quero também registrar, Sr. Presidente, que,
amanhã, nós teremos na Bahia um importante evento.
Já pela manhã, teremos uma missa com café da manhã, com a participação do Governador Jaques Wagner para comemorar, com alegria, a realização de 21
anos de atividade do Projeto Axé, uma organização
não governamental, pioneira, que atua nas ruas de
Salvador. Ela iniciou esse movimento no Brasil inteiro
para reinserir meninos e meninas de rua num novo
projeto de vida.
O Projeto Axé usa uma pedagogia própria, baseada no afeto, no amor, na conquista do menino na
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rua para, através da arte e da educação, reinseri-lo,
promover-lhe uma reinserção social.
Fundada em 1990 pelo ítalo-brasileiro Cesare La
Rocca, esse projeto obedece a critérios e fundamentos
deﬁnidos pela própria instituição, porém contando com
parceiros ﬁnanceiros que aportam e contribuem para a
execução da proposta, assim como os governos municipal, estadual e federal e outras organizações.
Pelo Projeto Axé, pelo seu trabalho, nos últimos
40 anos em nosso País, com crianças e adolescentes das camadas mais pobres, é que ﬁz a indicação
de Cesare La Rocca ao prêmio Darcy Ribeiro. Tenho
certeza de que ele será um dos grandes concorrentes
pela sua dedicação e pelo seu desempenho mesmo
brilhante, como educador, como pensador de uma pedagogia própria para atuação com os meninos e as
meninas nas ruas.
Eu própria tive a possibilidade de integrar as bases desse projeto na cidade de Salvador, juntamente
com o ex-Ministro Juca Ferreira. Nós fomos funcionários
consultores do Projeto Axé exatamente no seu início,
em 1992, antes de ser candidata e, depois, vitoriosamente prefeita de Salvador.
O Projeto Axé, sem dúvida alguma, foi o maior
inspirador para que, na nossa administração, nós pudéssemos, com ajuda do Ministro Jutahy Magalhães,
do Presidente Itamar Franco, criar a Fundação Cidade
Mãe, para construir abrigos para meninos e meninas
nas ruas e, com empresas educativas, atuar nos bairros de mais baixa renda do nosso Município, considerando, portanto, as áreas mais vulneráveis socialmente, para que nós pudéssemos, através da Fundação
Cidade Mãe, impedir a formação de uma verdadeira
empresa de novos meninos e meninas nas ruas da
nossa cidade.
Ao tempo que parabenizo o Projeto Axé por essa
vitoriosa atuação e por sua conquista de maioridade
de 21 anos, a Cesare de La Rocca pelo atendimento
de mais de 20 mil meninos e meninas de rua, jovens,
adolescentes e crianças nas ruas do meu Estado,
que hoje tem uma nova dimensão da sua existência,
que tem novo projeto de vida, eu quero registrar, com
tristeza, a minha participação numa audiência pública
na última segunda-feira, ontem, dia 30, na Câmara de
Vereadores de Salvador, convidada que fui pela Vereadora Marta Rodrigues, também Presidente Municipal
do PT, para receber as denúncias efetivadas pelas
associações de bairro e por aquela Vereadora, com
fotograﬁas chocantes de como hoje está entregue ao
abandono a Fundação Cidade Mãe.
Eu, que nunca ﬁz desta tribuna, desde que me
elegi, nenhum registro sobre a prefeitura de Salvador,
quero lamentar o abandono, o descompromisso do
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prefeito João Henrique para com a Fundação Cidade
Mãe. O Ministério Público, presente àquela audiência,
as entidades, as associações de bairros, a Unicef, o
Projeto Axé, o Conselho de Defesa da Criança e do
Adolescente do nosso Estado e diversas outras parceiras da luta em defesa da criança e do adolescente, chocados diante de uma unidade do Cidade Mãe
invadida por vândalos. Foi a mesma unidade que foi
visitada, na nossa administração, pela Primeira-Dama
Hillary Clinton, que lá doou equipamentos para justamente ajudar aquela empresa educativa, que desenvolve uma atividade de inserção das crianças de 7 a 14
anos em atividades lúdicas, em atividades esportivas,
em atividades culturais, e de 14 a 17 anos, em cursos
proﬁssionalizantes. Uma experiência premiada nacionalmente, internacionalmente reconhecida, que está
hoje entregue não apenas às baratas, mas também
ao vandalismo na cidade de Salvador.
Imagino que seja necessária uma medida imediata do Ministério Público da nossa cidade, dos Conselhos Tutelares, de todas as organizações para exigir,
de pronto e de imediato, um esclarecimento e uma
resposta da Prefeitura de Salvador ao abandono em
que se encontra a Fundação Cidade Mãe, não por ter
sido uma fundação criada em nossa administração,
mas pelo ineditismo da experiência de atuação com as
crianças nas ruas e, mais do que com as crianças nas
ruas, com as crianças nos bairros populares da nossa
cidade, que tiveram na Fundação Cidade Mãe, há 15,
16 anos, a possibilidade de ter um sonho: o sonho de
se transformar em cidadãos.
A Fundação Cidade Mãe e sua experiência pedagógica não é um mero programa de proﬁssionalização de adolescentes; é muito mais do que isso: é
um programa de formação de cidadãos. E é por isso
que recebeu todas as suas premiações nacionais e
internacionais.
A Fundação Cidade Mãe inaugurou aquele momento em Salvador, uma experiência que até hoje ﬁcou inconclusa, de nós conseguirmos ter uma escola
de tempo integral: em um turno, a criança em escola
pública, e, em um segundo turno, frequentando uma
das unidades das empresas educativas da Fundação
Cidade Mãe.
Então, é esse conceito que está sendo posto no
chão, com o desprezo e o abandono que a Prefeitura
de Salvador tem dado à Fundação Cidade Mãe.
Mas ontem as fotos, as imagens calaram mais
fundo no coração, inclusive, no meu próprio coração,
porque há mais de um ano venho sendo procurada
pelos funcionários, pelos técnicos daquela Fundação
Cidade Mãe. E justamente, Senador Magno Malta, para
que não parecesse que eu tinha qualquer vinculação
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político-eleitoral, não me pronunciei sobre o assunto
até que não foi possível mais ﬁcar calada diante desse ﬂagelo a que estão sendo submetidas às crianças
da minha cidade, sem assistência, da minha capital
de Salvador. Com profundo desrespeito, a Prefeitura
deixa que vândalos invadam e depredem um prédio
público construído com o dinheiro do povo brasileiro,
ﬁnanciado à época pelo Governo do Presidente Itamar
Franco, e que hoje se encontra completamente destruído, sem que aquele prédio possa estar servindo à
infância nas ruas e à infância nos bairros populares
em situação de vulnerabilidade.
Aqui ﬁca o meu protesto, protesto que faço com
tristeza, porque não gostaria de fazê-lo em respeito que tenho pelo meu companheiro, Senador João
Durval Carneiro, sabendo que a Prefeitura é dirigida
pelo seu ﬁlho.
Portanto, faço com muito constrangimento este
registro, até porque, como Senadora pela Bahia, quero
aqui sempre registrar, seja quem for o prefeito da minha
capital ou das cidades pelas quais circulo no interior
do nosso Estado, as conquistas que cada prefeito ou
que o nosso governo na Bahia possa trazer e possa
fazer pelos baianos e baianas.
Finalmente, Sr. Presidente, ainda registrando, com
pesar, essa situação em que se encontra a Fundação
Cidade Mãe, quero dizer que estava presente naquela
audiência um representante do Ministério Público, que
julgou que a questão merece, inclusive, uma ação de
improbidade.
Eu quero que o Prefeito João Henrique ponha a
mão na consciência – ele próprio que, no início de sua
administração, ajudou o fortalecimento e o crescimento da Fundação Cidade Mãe –, para não permitir que
nós tenhamos a desarticulação de todo o sistema de
proteção à infância, criado, naquele período, na Fundação Cidade Mãe. Foi incorporada, inclusive. no seu
governo a Fundação Cidade Mãe, uma casa de medidas socioeducativas, articulada com a pedagogia, com
um conceito a respeito da proteção à criança.
Não é possível que nós tenhamos, em vez de um
avanço na política social de defesa da criança na minha
cidade, na capital do meu Estado, um retrocesso tão
signiﬁcativo daquilo que foram conquistas realizadas
ao longo desses dezesseis anos de política pública de
assistência à criança em nossa cidade.
Pois não, Senador.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Senadora
Lídice, eu cumprimento V. Exª pela coragem, a despeito
do respeito que tem às pessoas. Com muito respeito,
V. Exª citou nosso companheiro Senador João Durval,
mas verdade é sempre verdade. E, quando se trata
da questão da criança, ninguém começa a fazer uma
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casa pelo telhado ou pelo azulejo; todo mundo começa pelo alicerce: criança é alicerce. E alicerce malfeito
é juventude desequilibrada, é adulto desequilibrado,
é sociedade desequilibrada. E V. Exª o faz com muita
propriedade, até porque é sua história, é sua luta. E
o faz com propriedade porque conhece com profundidade também o assunto da Fundação Cidade Mãe.
Eu queria propor a V. Exª que me acompanhasse – ou
eu acompanho V. Exª. O ano passado eu fazia muito
esta discussão, mas houve muito envolvimento com a
CPI da Pedoﬁlia. Mas eu penso que nós precisamos
fazer uma lei de responsabilidade humana. Não há a
Lei de Responsabilidade Fiscal para o gestor? Se ele
não cumpre a lei de responsabilidade humana ele tem
que ser punido por improbidade. Isso é primordial: cuidar do cidadão.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – É
verdade.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – E penso
que esta Casa pode fazer e que terá unanimidade
nessa votação. Sabe quantos prefeitos não tratam do
Conselho Tutelar, por exemplo, que é responsabilidade
deles? Uma lei de responsabilidade humana, a exemplo da Lei de Responsabilidade Fiscal, certamente os
obrigará a cumprir. E, certamente, se essa lei existisse,
a Fundação Cidade Mãe não estaria passando pelo
que está passando. Eu cumprimento V. Exª e convido
V. Exª para que juntos...
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Claro!
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – ...entabulemos, trabalhemos esse texto, assinemos essa
matéria. E, certamente, ela andará com muita rapidez
nesta Casa.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Sem dúvida alguma, Senador Magno Malta, o senhor
contará sempre com o meu apoio no que diz respeito
a tratar de qualquer legislação, qualquer ação, qualquer política que signiﬁque a proteção das crianças e
adolescentes do nosso País.
Quanto à Fundação Cidade Mãe, eu estive também em outras reuniões nos bairros de Salvador, esta
semana, e recebi da população – o que é para mim
gratiﬁcante, como gestora que fui, como fundadora e
criadora da Fundação Cidade Mãe – nos bairros em
que a Fundação existe, a mobilização do povo simples
para garantir que ela permaneça. A reclamação de que,
na nossa administração, a Fundação Cidade Mãe tinha
os seus cursos deﬁnidos pelos conselhos comunitários,
nos quais participavam os alunos, os representantes
das associações do bairro e os pais dos alunos que
integravam a Fundação Cidade Mãe.
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São milhares de jovens atendidos, ao longo desses 16 anos, pela Fundação Cidade Mãe, cujo depoimento único é exatamente dizer que ali aprenderam
a ser cidadãos. E este é um orgulho que carrego para
minha vida política e pessoal, de ter podido dar à minha cidade essa contribuição, criando um projeto que
teve o reconhecimento nacional e internacional como
política pública ainda em 1993, quando iniciamos essa
experiência e poucos falavam em política pública para
a criança e o adolescente nas ruas, neste País.
Finalmente, Sr. Presidente, apenas para registrar, em nome do meu Partido, do Partido Socialista
Brasileiro, que amanhã a Deputada Federal, eleita
pelo Amapá, Janete Capiberibe será diplomada, às 18
horas, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, ela,
que já foi cassada pela ditadura militar, que teve seus
ﬁlhos no exílio e que hoje tem seu ﬁlho como Governador daquele Estado, volta de novo, pela Justiça, a
entrar e a pisar, espero que em breve, a Câmara dos
Deputados.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra, como Líder do PMN, o Senador
Sérgio Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente
Senador Anibal Diniz, Senador do meu Estado, Srªs e
Srs. Senadores ainda presentes nesta sessão tardenoite de hoje, hoje foi um dia muito importante para o
nosso Estado. Conseguimos, Senador Magno Malta,
na sessão conjunta hoje que reuniu a CCJ – Comissão de Constituição e Justiça, a CAE e a Comissão
de Relações Exteriores, votar o projeto que devolve o
horário do Acre.
Todos os senhores sabem que o nosso Estado
participou de um referendo no qual o povo do Acre
fez a opção, escolhendo que gostaria de viver no seu
horário tradicional, no seu horário antigo. Lá no Acre,
chamamos de horário de Deus. Para a nossa alegria
e, com certeza, alegria da maioria do povo acreano, o
horário no Acre, aquela questão de quem era a favor
ou contra não existe mais: o que as pessoas estavam
nos cobrando e estão nos cobrando ainda é que a
vontade do povo fosse respeitada.
Aqui, eu já queria parabenizar V. Exª, Senador
Anibal, pelo seu voto: V. Exª votou a favor do nosso referendo. Foram 16 votos a favor, e houve uma abstenção,
a do Senador Jorge Viana. Respeitamos a posição de
S. Exª, até porque esta é uma Casa democrática.
Agora, o que me deixa muito triste é a posição...
O Senador Jorge Viana não cita nomes. Ele diz que
políticos inescrupulosos, políticos que querem o atraso
do Acre – ele tem dito isto na imprensa, nas rádios –,
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políticos que manipularam esse referendo... Ora, como?
Como ia se manipular referendo? Como íamos interferir na decisão do povo? Quem está no Governo é o
Governo do PT, que tem, eu diria, 99,9% da imprensa
na mão. De que forma a oposição iria manipular qualquer resultado?
O problema é que tomaram a decisão sem conversar com o povo. Tomaram a decisão de forma arbitrária. Mudaram nosso horário sem ouvir o povo. E o
povo brasileiro, principalmente o povo do Acre, que é
um povo guerreiro e que lutou para ser brasileiro, não
aceita e nunca aceitou esse tipo de imposição. O que
custava fazer um plebiscito para se ouvir se o povo
queria ou não mudar de horário?
Ao longo desses meses, desses dias que antecederam a votação, vinha-se tentando, de todas
as formas, atrasar essa decisão. Hoje, o Senador se
absteve da votação, mas, como ele não se contém,
ﬁca agredindo os políticos, agredindo a classe política,
tentando responsabilizá-la. Ele tem que citar nomes e
dizer quem são as pessoas que estão querendo atrasar o Acre. Como é que vamos atrasar o Acre? Quem
está no Governo do nosso Estado há doze anos é o
Governo do PT. Como é que nós, que estamos lá com
muita diﬁculdade, tentando apenas fazer com que a
vontade do povo seja respeitada...
Todos os dias, seja em Rio Branco, seja no Juruá
– no Juruá ainda é mais forte isso –, recebemos as
cobranças. Seria interessante que o Senador jogasse
às claras; não ﬁcasse tentando, de todas as formas,
como detém a imprensa, como detém a maioria das
informações...
Então, sinceramente, hoje, estou muito feliz. Hoje,
demos um passo muito importante: as Comissões se
reuniram, votamos, uma votação expressiva, e, se
Deus quiser, vamos cumprir um interstício de cinco
dias para que possamos, aí, sim, votar na Comissão
de Constituição e Justiça e encaminhar a matéria para
a Câmara Federal.
Hoje, recebi um telefonema parabenizando o
Deputado Flaviano Melo, que já está muito satisfeito.
Temos que aqui fazer o registro de que o referendo
foi de sua autoria, do Deputado Flaviano Melo, que já
se colocou à disposição. Ouvi também de outros Deputados Federais, da nossa Bancada, da Bancada do
Acre, colocando-se à disposição, para que possamos
dar a maior celeridade possível também ao andamento
desse projeto lá na Câmara Federal.
Eu queria aqui também registrar já a minha posição. Inclusive, houve uma proposta do Senador Anibal,
que preside a nossa sessão na tarde/noite de hoje.
Acho que ele tem todo o direito de propor o recolhimento das assinaturas para que possamos uniﬁcar o
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horário do nosso País. Quero dizer que sou contra. Vou
trabalhar contra porque não concordo com isso. Acho
que temos que ouvir a população de todos os Estados. Vamos fazer esse debate de forma democrática,
vamos saber se o povo do Ceará quer mudar o seu
horário, se o povo do Acre quer mudar de horário, se
o povo de São Paulo também quer.
Gostaríamos aqui de, inclusive, colocar a nossa
posição, no sentido de que somos contra essa proposta
do Senador Anibal Diniz. Mas acho que, dessa forma,
de uma forma sem rancor, sem mágoas, a gente vai
evoluindo no debate. Agora, o que não podemos fazer
é acusar, fazer agressões. Pessoas me ligaram hoje,
de Cruzeiro do Sul, e o Senador, através de um programa, agrediu a classe política. Lá, no Acre, Senador
Magno Malta, quem pensa de forma diferente do que
está lá vira bandido, vira inescrupuloso. Você não pode,
de forma alguma, sequer divergir. E a nossa posição
aqui foi no sentido de se preservar uma decisão que foi
tomada por uma população através de um referendo.
Eu não conheço instrumento mais democrático do que
um referendo. Sinceramente, eu não conheço.
Mas nós não estamos preocupados em agradar;
estamos preocupados em que os interesses da população do nosso Estado sejam preservados.
Concedo um aparte ao ilustre Senador Magno
Malta.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Senador
Petecão, quero dar um testemunho, até porque, quando
você faz vida pública, infelizmente, você tem adversários; adversários gratuitos, adversários que se fazem
adversários. E os que são adversários, por serem adversários mesmo... Até porque os piores adversários
são aqueles que queriam estar no lugar da pessoa,
e não está; o adversário pela via da inveja também é
muito ruim, porque ele queria ser você, e não é. E aí
o caminho mais curto é atacar. Mas, se a gente não
relevar essas coisas, a gente acaba sofrendo muito.
Mas quero dar um testemunho para o Acre, que me vê;
uma população por quem tenho um amor muito grande, um carinho, até porque participei de um momento
muito importante da vida do Acre, da sua libertação,
do crime organizado, do narcotráﬁco. Aliás, nesta semana, a uma rede de televisão que estava fazendo
um documentário, dei uma entrevista falando da CPI
do Narcotráﬁco, referindo-me àquela ocasião, aos crimes do Hildelbrando Pascoal e a como se conduziu a
cassação dele na Câmara; qual foi a participação de
quem, e eu me lembrava muito do ex-Procurador Gercino, muito corajoso; do Luiz Francisco, do Santoro, do
depoimento da Analu Correia, que deve ter sido sua
colega muito tempo.
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O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC) –
Analu Gouveia.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Analu
Gouveia, corajosa, veio a Brasília e fez um depoimento tremendo de corajoso. Depois, eu mandei trazer o
Palito, que estava preso, um marginal. Eu me lembro
de toda a história, até porque passei alguns dias no
Acre, ajudando aquele processo todo. Mas quero dar
um testemunho desses quatro meses de Senador, de
V. Exª, como parte signiﬁcativa da Frente da Família.
Sou presidente dessa Frente, e temos enfrentado uma
demanda e um debate muito grande aqui, em favor da
família brasileira, em favor da família do Espírito Santo, do Acre, de São Paulo, de Minas, de todos os rincões deste País, que acredita em família nos moldes
de Deus; que acredita em família homem e mulher,
macho e fêmea e que respeita deﬁnitivamente as pessoas e suas tomadas de posição e decisão em favor
de si mesmo, até porque Deus deu o livre arbítrio ao
homem. Somos contra qualquer tipo de discriminação
e de violência contra qualquer pessoa, em qualquer
lugar. Mas não haverá uma minoria que tentará nos
fazer engolir ou sufocar o que a maioria não aceita. E
V. Exª tem sido presente. Não conheço uma reunião da
Frente da Família da qual V. Exª não tenha participado
nos ministérios. Aliás, estamos vindo do Ministério da
Educação, de uma conversa signiﬁcativa com o Ministro Haddad, uma conversa produtiva, verdadeira,
de entendimento. Lá estava o Senador Vicentinho, V.
Exª, que professa a fé católica – o Senador Vicentinho
está indo a Roma, para participar de uma representação junto ao Papa –, o Senador Crivella, o Deputado
Federal Eros Biondini, que fala em nome da CNBB,
e eu, para provarmos que essa não é uma briga de
religiosos contra pessoas. Em absoluto! Precisamos
respeitar o homossexual neste País, respeitar negro,
respeitar portador de deﬁciência, respeitar evangélico, católico, quem professa fé afrodescendente, e
V. Exª estava presente no último debate. A família do
Acre há que saber – família católica, família que nada
professa, evangélicos, líderes de toda ordem – que V.
Exª, nesse debate, no sepultamento desse chamado
Kit Gay, e no enfrentamento ao PL nº 122, da CDH,
que, certamente, terá o ﬁnal que merece, V. Exª tem
sido peça determinante. Agradeço muito a Deus por
ter V. Exª como companheiro. Eu que comando esta
Frente, digo que V. Exª tem sido um militante da família
brasileira. Seu mandato tem sido justiﬁcado pelo seu
empenho em favor da defesa de valores. Portanto, ﬁco
muito feliz em aparteá-lo. Quero dizer a V. Exª que é
preciso se resignar com algumas coisas. Quem faz
vida pública, de fato, está exposto. Quem tem a força
sobre a mídia, comanda; quem não tem, é obrigado a
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ler e ouvir algumas coisas desnecessárias a seu próprio respeito. Mas saiba que o maior bem é a família.
E V. Exª está neste Senado cuidando da família do seu
Estado, e o seu povo há que reconhecer.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC) –
Agradeço as suas palavras, Senador Magno Malta.
Tenho procurado fazer um grande esforço. Sempre tenho dito que, lá no meu Estado – eu não votei
na Presidente Dilma; votei no Serra –, acima dos interesses políticos, partidários, pessoais estão os interesses da minha população. E, quando fui ao Ministério
da Educação, como membro da Frente Parlamentar
da Família, foi para que eu pudesse chegar ao meu
Estado... Lá, sou questionado todos os dias, todos os
dias sobre esse tal Kit Gay, que aterrorizou o País, e
as pessoas querem saber a respeito dele.
Eu confesso a V. Exª que ﬁquei muito feliz com
a conversa que tive com o Ministro, porque, graças a
Deus, ele conseguiu captar a mensagem dessa frente
tão importante, que tem me ajudado muito. Eu tenho
aprendido muito e gostaria de agradecer pelo apoio
que o senhor tem dado ao meu humilde mandato.
Mas é difícil! Fazer política no meu Estado é
muito difícil. As pessoas não conseguem separar os
interesses políticos dos interesses da população. Lá
no Acre, há uma situação muito difícil para quem ousa
enfrentar o governo que está lá.
Eu sempre tenho dito que tenho todo o interesse
em que esse mandato seja um instrumento para ajudar
o meu Estado. Agora, calar o Petecão, aí não tem jeito.
Não tem jeito. Tem de ser no diálogo. Na pressão, na
força, não vai, não tem jeito.
O Acre deve-lhe muito, é verdade. Naquele momento, eu era Presidente da Assembleia Legislativa do
meu Estado e o senhor fazia parte da CPI do Narcotráﬁco. Cumpriu um papel importante no meu Estado e
vejo poucas autoridades parabenizando o trabalho da
CPI. São poucas pessoas que reconhecem o trabalho
que aquela CPI cumpriu em nosso Estado. Sempre,
lá se diz: “eu faço”, “eu ﬁz”. Aqui, eu gostaria de dar
este depoimento a respeito da CPI, do Dr. Luiz Francisco, da Deputada Analu Gouveia, minha comadre,
hoje Conselheira do Tribunal de Contas, belíssima
Deputada, que cumpriu um trabalho maravilhoso lá
na Assembleia.
Então é isso, Senador Magno Malta. Eu quero
aproveitar para agradecer a todos os Senadores que
nos ajudaram naquela votação maravilhosa. Se Deus
quiser, nós vamos devolver, no tempo mais breve possível, o horário que nos foi tirado de uma forma brusca,
violenta, sem se consultar a vontade do povo.
Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra, o Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Brasil que me assiste pelos veículos de
comunicação da Casa, Rádio Senado e TV Senado,
hoje é o Dia Mundial sem Tabaco. Quero, mais uma
vez, cumprimentar aqueles que nunca ﬁzeram uso e
aqueles que, de forma ﬁrme, porque não é fácil você
se livrar de nicotina e alcatrão, se livraram do tabaco, e
conclamar aqueles que ainda têm suas diﬁculdades e
que, a cada dia, vão tendo um espaço absolutamente
menor, porque cigarro é uma desgraça. É uma droga
legalizada, mas é tão desgraçada quanto aquelas drogas que estão na ilegalidade.
Quero cumprimentar e conclamar a sociedade
brasileira para que continuemos essa grande luta de
enfrentamento ao tabaco no Brasil. Aliás, aqueles que
lutam por legalização de drogas devem estar a serviço
dessa indústria, que vai perdendo espaço e pensa e
sonha industrializar a maconha neste País – daqui a
pouco, falarei sobre isso.
Eu gostaria de registrar que o ex-Presidente do
PR de Santa Catarina e ex-Deputado Federal Nelson
– não me deram o sobrenome – foi preso por pedoﬁlia. Que apodreça na cadeia esse desgraçado! Soube
hoje, do Ministro Alfredo Nascimento, que, de uma
forma muito rápida, o partido já o expulsou.
Vejam como ninguém o conhece, como o pedóﬁlo é uma sombra, é enigmático, é um conquistador
barato, que se relaciona com as pessoas e que, em
nome da sua tara, da sua realização sexual, de uma
maneira muito pessoal, foca uma criança. Esse é o verdadeiro crime planejado, o crime dos crimes, o crime
hediondo. Que esse tal de Nelson, ex-Deputado Federal, que não honra e não merece o mandato que o
povo de Santa Catarina lhe deu – olha para mim, seu
peste! – apodreça na cadeia. Desgraçado! Abusador
de criança! Que você encontre na cadeia, miserável,
alguém que lhe dê o mesmo troco!
Sr. Presidente, quero fazer um registro absolutamente importante. Eu pela manhã, às 8 horas, estive
com o Ministro da Educação, o Ministro Haddad.
Faço este registro porque, na semana passada, desta tribuna, ﬁz um discurso como presidente da
Frente da Família, de que V. Exª faz parte como Senador, cidadão do seu Estado e pai de família que nós
respeitamos. Eu ﬁz um discurso ﬁrme, duro, e chamei
a atenção do Ministro Haddad por conta de uma reunião que houve na Câmara dos Deputados e, depois,
de como a fala dele foi à imprensa.
A minha reunião com o Ministro hoje, eu quero registrar, foi muito feliz. O nosso entendimento e o
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nosso debate... Parece que, num primeiro momento,
quando a Presidente mandou acabar com essa história de kit homossexual nas escolas, kit homofobia...
Na verdade, não é nada disso. Quem é o homofóbico?
O homofóbico é um desgraçado, um sujeito que quer
matar o outro, um louco, um desvairado que quer enforcar, quer sangrar, quer jogar na vala. Onde estão
esses homofóbicos no Brasil? Esses milhares? Porque,
de repente, a sociedade brasileira de tornou homofóbica. Todo mundo que não concorda com qualquer
atitude homossexual virou homofóbico. Todo mundo é
homofóbico. Isso é uma brincadeira. Essa é uma piada de mau gosto.
Se você não concorda e diz: “Não, eu acredito em
família nos moldes de Deus. Eu acredito numa mulher,
útero, e acredito num homem. Todo relacionamento,
todo nascimento veio daí, toda fertilização veio daí”,
dizem: “Esse é um homofóbico, esse é um homofóbico.”
Homofóbico. “Não acredito em homem beijando boca
de homem” – é homofóbico.
Há que se respeitar as pessoas e as suas decisões pessoais, mas há que se respeitar a maioria deste
País. O Ministro me disse, antes de se falar dessa história do kit: “Olha, há uma pesquisa que diz que 87%
da população brasileira se sentem desconfortáveis com
essa conversa.” Agora, depois que isso estourou, acho
que chegam a 100%.
Então, essa “forçação” de barra desnecessária
trouxe um grande bem, porque pautou a sociedade:
se você chega em um boteco, o bêbado sabe; se você
chega em uma padaria, quem está comprando pão
sabe; o motorista de táxi sabe; na universidade, sabese; o Ministério Público sabe; na escola primária, todo
mundo sabe; e há um levante que não é de religiosos,
mas da sociedade.
Então, qual é o nosso entendimento com o Ministro Haddad? É o entendimento da Presidente Dilma,
e assim será.
Há que se fazer uma grande campanha, Presidente, de conscientização e de respeito às pessoas.
Isso é devido. É um direito constitucional. Não podemos
atacar negros, atacar deﬁcientes físicos. Na escola,
ninguém tem o direito de zombar de um menino que
é estrábico ou de dizer para um menino que nasceu
com paralisia que ele não pode jogar futebol, ou que
ele não pode entrar na quadra de vôlei. Por que ele
não pode? Ninguém pode zombar do índio; ninguém
pode zombar de jovens crentes que dizem que são virgens, evangélicos, e que se reúnem, no recreio, para
orar e cantar com um violão. Ninguém pode zombar e
chamá-los de doidos.
Ninguém pode zombar de um jovem católico que
diz que tem vocação sacerdotal e que vai para o se-
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minário, que vai virar padre. Ninguém tem o direito de
atacá-lo. Então, o que nós temos de fazer? Uma grande
campanha de respeito até ao homossexual. A decisão
é dele. Deus deu livre-arbítrio a ele. Então, nós sempre
ﬁzemos esse discurso, um discurso de respeito, respeito a eles. Eles estão na sociedade, estudam, trabalham, têm mandatos, disputam eleição. Quem somos
nós para atacá-los? Agora, se alguém quer atacar e
matar, tem de ir para a cadeia, é homofóbico mesmo.
Esse é um doido!
Agora mesmo, se descobriu uma organização
nazista lá do Rio Grande do Sul: “Morte aos negros!”.
E o nosso Senador Paim, na lista para morrer. Ora, o
sujeito quer matar os negros?
Há uma organização chamada “Carecas”, de
São Paulo, para matar e agredir nordestinos naquele Estado. Viram aquela moça universitária que dizia
“morte aos nordestinos” no Twitter, na Internet, e virou
uma desgraça? O pai veio a público pedir desculpas.
Então, há isso contra todo mundo. O que nós não podemos é criar um império homossexual no Brasil e
eleger uma classe.
Então, a discussão foi nesse tom, com uma concordância: isso é o que será discutido. É assim que
será. Sepulta-se essa história de kit gay nas escolas,
como disse a Presidente Dilma. Há que se respeitar.
As pessoas terão o nosso respeito, a nossa defesa,
mas é todo mundo.
Agora à noite, tive uma reunião de duas horas,
muito boa, com o Ministro. Agora à noite, levei a Frente da Família lá. Reunimo-nos lá: a Senadora Ana
Amélia,...
(Interrupção do som.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ... Sr.
Presidente, o Senador Petecão, o Senador Vicentinho,
eu, o Eros Biondini, Deputado Federal representante da
CNBB, Marcelo Crivella, a Deputada Federal Benedita
da Silva e muitos líderes. A tônica foi o entendimento.
A tônica é essa, e eu estou recebendo um texto desse entendimento da assessoria de comunicação do
Ministro. Por quê? Porque, amanhã, nós teremos uma
grande marcha na Esplanada, a Marcha da Família.
Vai haver cinco trios elétricos, gente e lideranças do
País inteiro, que começaram a chegar hoje.
Nós vamos mostrar que a família está viva, está
acordada, não há omissão e que nós respeitaremos as
pessoas plenamente. Elas terão o nosso respeito e o
nosso cuidado sempre. Ninguém tem direito de atacar
ninguém, é o discurso de sempre. Nós estaremos do
lado, mas a família está muito acordada, porque tudo
que vilipendia... O grande problema do kit é que era
uma grande apologia ao homossexualismo. Na verdade,

MAIO 2011
20038

Quarta-feira 1º

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

não era campanha contra a homofobia, era apologia
mesmo. E essas coisas nós não vamos aceitar.
Penso que será um grande encontro pacíﬁco, de
família, de pessoas, de conﬁssão religiosa, sim, de
conﬁssão religiosa, não, de líderes, de parlamentares,
gente deste País inteiro que compõe essa marcha. E
convoco o Brasil.
Sr. Presidente, acabei de falar com um grande
líder ao chegar aqui, Silas Malafaia, que é um grande
debatedor, enfrentador dessas questões, um defensor
desses valores, que já está em Brasília e que amanhã
estará nessa marcha. Certamente, daqui a pouco, eu
lhe mandarei também esse texto do Ministro, desse
entendimento. Essa questão, no nosso entendimento
e no da Presidenta Dilma, é uma questão sepultada.
Gostaria que V. Exª me desse pelo menos cinco
minutos, porque quero tratar, ﬁnalizando, de um assunto muito importante.
No domingo, o Fantástico ouviu o ex-Presidente
da República Fernando Henrique Cardoso. Hoje, ao
chegar nesta casa, à tarde, encontrei o Senador Aécio Neves, que é um líder do PSDB no Brasil, jovem,
ex- Governador de Minas Gerais, que foi Presidente
da Câmara dos Deputados e que é pretenso candidato à Presidência da República em 2014. Eu o convidei
para vir ao plenário. Eu disse: vou fazer um discurso
hoje à tarde; vou falar a respeito da entrevista do exPresidente Fernando Henrique Cardoso e gostaria
que V. Exª, como expoente do partido... E, se estiver
no gabinete, quero convidá-lo a vir ao plenário; se
houver um assessor me ouvindo, que lhe diga que o
estou convidando; se ele não estiver na casa, que o
assessor escute meu discurso, para passar para ele
amanhã. Eu disse: queria que V. Exª ouvisse, porque
o Presidente, o expoente do seu partido para mim não
tem juízo nenhum.
Ele mostrou que não conhece o País que governou, um país de fronteiras abertas. Foi no governo dele
o período mais negro da segurança pública do Brasil.
Na Polícia Federal, grandes quadros foram embora,
quando inventou a sua reforma previdenciária. As
nossas fronteiras abertas, 1,1 mil quilômetros com o
Paraguai, 700 quilômetros com a Bolívia, 2,5 mil pistas
clandestinas na Amazônia.
Ele deu uma boa sinalização no começo: foi quem
criou a Senad, Secretaria Nacional Antidrogas, mas não
ligou muito para ela. Ele fez um discurso na ONU, dizendo que erradicaria as drogas no Brasil, em 10 anos.
Primeiro, já errou, porque não seria presidente durante
10 anos, e ninguém vai erradicar a droga.
A Senad, que foi criada com um propósito, nunca
o cumpriu – seria o de fazer, gerir políticas públicas de
prevenção para a sociedade brasileira. Ele convidou o
Sr. Walter Maierovitch para ser o Secretário Nacional
Antidrogas.
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Filosoﬁa, viagem na maionese. Por que estou
falando isso? Porque eu era Presidente da CPI do
Narcotráﬁco e estive com o Presidente Fernando Henrique duas vezes, a convite dele, como Presidente da
CPI do Narcotráﬁco, para lhe dar um relatório daquilo
de que ele não tinha conhecimento, da navegação do
tráﬁco e do estado bandido dentro do Estado de Direito, que navegava nas vísceras do Estado brasileiro;
para lhe dar uma visão daquilo de que ele não tinha
conhecimento.
Ele estava em baixa, eu fui para lá com a CPI do
Narcotráﬁco. Eu tenho um artigo do jornal O Globo, que
pretendo ler, ainda esta semana, em que o Sr. Walter
Maierovitch – sabem o que ele disse? – disse que o
problema das drogas no Brasil são esses evangélicos.
E pergunto: de onde é que esse doido tirou isso? De
onde esse doido tirou isso?
Sabem o que ele quis dizer? Que o problema são
esses evangélicos ex-drogados, que se recuperam e
que depois se arvoram em recuperar os outros. Olhem
só, o sujeito faz uma transferência de investimento
de vida, dando de graça o que de graça recebeu. Ele
escreveu esse texto, e eu me lembro de que, como
Presidente da CPI do Narcotráﬁco, fui para cima dele.
Bati, bati, bati, e o Presidente Fernando Henrique fez
que ele se retratasse. Desmentiu com a boca o que
falou pelo cotovelo. Desmentiu com a boca o que falou pelo cotovelo. Estou com esse artigo e vou lê-lo
amanhã, aqui.
Sabe o que acontece, Sr. Presidente? Ontem,
o Brasil assistiu a um ex-Presidente da República falar em legalização de droga neste País. Ele teve oito
anos de Governo, teve oportunidade de fazer e não
fez. Esse é um discurso covarde de quem teve oportunidade de fazer, é um discurso fácil de quem não
teve coragem de enfrentar o problema em favor da
sociedade brasileira.
Aí, ele, que conhece o mundo inteiro...
(Interrupção do som.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Fora
do microfone.) – ... afrontou os menos inteligentes, os
mais pobres, que nunca foram à Holanda, que nunca
foram a Portugal, que nunca foram à Suíça.
Eu quero perguntar: Presidente Fernando Henrique Cardoso, na Holanda deu certo? Ele estava citando Amsterdã. Portugal.
Sr. Presidente, é um verdadeiro lixo humano.
Eles não têm como voltar atrás. Você anda nas ruas
de Amsterdã, a droga é vendida em todo lugar, o lixo
humano está nas ruas, debaixo das árvores, debaixo
dos bancos, gente picada, gente drogada, gente enlouquecida, gente bêbada! E foi citado, lá no Fantástico, com o glamour de um Presidente da República
que não sabe que nós vivemos num país de quase
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200 milhões de pessoas, com fronteiras abertas, e os
nossos vizinhos produzem toda essa desgraça, fazem
deste País um entreposto, para matar os nossos ﬁlhos
e cometer crime internacional. Isso me dá uma vergonha muito grande!
Citar Portugal? Vá às praças da Suíça. Eles querem voltar atrás e não conseguem. Sabe por quê?
Verdadeiros lixos humanos, verdadeiros esgotos humanos! O que querem fazer deste País, ex-Presidente
Fernando Henrique? Fazer com que as nossas praças
também virem esgotos humanos? Que as nossas praças e ruas também virem lixos humanos?
Ou pode ser um discurso a serviço das multinacionais, que querem, na verdade, industrializar a droga, porque, saindo o cigarro de cena e legalizando a
maconha – e os atributos da maconha são desgraçados, porque vão desde a impotência sexual à própria
loucura, à boca ressecada, ao infarto. Uma série de
coisas que não recomenda que se fale em legalização de drogas para se resolver o problema da violência no Brasil.
Se ele tinha essa concepção tão clara, por que
não fez isso no governo dele? Ele teria ido embora
como rei, aplaudido, porque teria resolvido o problema
das drogas no Brasil.
Sabe o que eu iria perguntar ao Senador Aécio?
Ele é candidato a Presidente da República. Eu gostaria
de saber o que ele acha da legalização das drogas. Se
ele estivesse ali, iria apartear-me e falar...
(Interrupção do som.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu
gostaria de ser aparteado. Gostaria de saber se esse
é um programa do partido dele; se ele vai levar isso
como discurso. O jovem candidato! O discurso é esse:
“Legalizaremos as drogas e faremos das praças e das
ruas deste País uma lama!”
Eu gostaria de ouvir, sabem por quê? Eu fui
Deputado Federal com ele. Ele foi Presidente da Câmara. E falei com ele hoje: “Eu queria ouvi-lo, velho!
Eu queria que você me aparteasse. Seria um debate
muito interessante.”
Que coisa! Oito anos de governo, e esse homem agora sai fazendo palestras, viajando com glamour, dizendo que tem a solução para a violência no
Brasil: a legalização de drogas! Isso é uma piada de
mau gosto!
A sociedade brasileira tem de repudiar. Mãe, pai...
Esse homem nunca visitou um presídio no domingo;
esse homem nunca viu uma ﬁla, mães sendo revistadas em suas partes íntimas, expostas ao ridículo e ao
sofrimento, para visitar ﬁlhos que estão nos presídios.
Eu acho que ele nunca viu um cemitério no domingo,
com tantas mães chorando...
(Interrupção do som.)
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Fora do
microfone.) – ... tanto pai chorando, pelo ﬁlho de tenra
idade que se foi, por causa de autoridades que não
tiveram a coragem de enfrentar o debate.
Sr. Presidente, posso dar uma informação? Quando Fernando Henrique foi embora do Governo – a
mídia precisava saber disso –, deixou um orçamento
“estrondoso” para a Secretaria Nacional Antidrogas”!
Sabe quanto ele deixou? R$65,00! É por isso que ele
quer a legalização da droga.
Brasil, ele deixou R$65,00. Viram aquela entrevista bonita, intelectual, ﬁlosóﬁca na Globo? Ele deixou
R$65,00. Secretaria Nacional Antidrogas no Brasil para
fazer políticas de prevenção. E o pouquinho de dinheiro
que foi para lá eles gastaram com pesquisa.
Você viu o que li na semana passada? Secretaria
Nacional Antidrogas, já no Governo Dilma, disse que
não tem esse problema todo de drogas no Brasil! Essa
é outra doida! Essa é doida!
Secretaria Nacional Antidrogas! Quer dizer que
não há drogas no Brasil, doutora? “É nós recebemos
uma pesquisa.” Quer dizer, o dinheiro, em vez de ser
gasto com prevenção, é gasto só com pesquisa...
(Interrupção do som.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – É muita irresponsabilidade com a vida humana, é discurso
fácil de fazer. Por isso eu queria ouvir – ou isso é uma
coisa de Fernando Henrique? Até porque o Serra tem
solução para as drogas. Eu o vi no blog dele, falando
sobre o narcotráﬁco, sobre a questão do crack. O crack nem está na moda mais, agora é o óxi, já passou,
ninguém fez nada. Mas eles governaram oito anos e
não ﬁzeram nada! O outro foi Governador de São Paulo
e não resolveu o problema nem da cracolândia, que
é só uma rua. Foi prefeito e não resolveu o problema
de uma rua. A cracolândia é só uma rua, sabia? É só
uma rua. Não resolveu. Quando o cara deixa o poder,
tem a solução é para o Brasil.
Eu ﬁco triste. Eu vi aquela entrevista com tristeza.
Deus não vai permitir, Fernando Henrique – eu creio
em Deus, eu creio em Deus –, que as praças e ruas
do Brasil virem esgotos de seres humanos, drogados,
bêbados, cometendo crime, assassinando, amedrontando as pessoas.
(Interrupção do som.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Fora do
microfone) Quero dar outra informação ao nosso querido ex-Presidente...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Quero
lhe dar outra informação: o Presidente do Suriname
está preso na Holanda. O Presidente do Suriname e
o seu Ministro do Exército trocaram as armas com um
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brasileiro do Pará chamado Leonardo, o narcotraﬁcante
que foi preso por mim e por Moroni na CPI do Narcotráﬁco. Sabe onde é que está preso esse ex-Presidente
do Suriname? Não sei se foi solto, estava preso, porque nós ajudamos naquele processo, com a CPI do
Narcotráﬁco no Brasil, porque tínhamos o Leonardo e
a sua quadrilha. Ele está preso na Holanda! Por que a
Holanda o prendeu, um narcotraﬁcante, se gosta tanto
de droga, como diz Fernando Henrique?
É uma informação que tenho para lhe dar. Então,
os brasileiros simples, que não podem ir a Amsterdã,
que não conhecem a Europa, que não conhecem a
Suíça, não comem essa conversa ﬁada, não. Vamos
fazer um grande esforço neste País, de coragem. Presidente Dilma, reaparelhar...
(Interrupção do som.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Fora do
microfone) – ... a Polícia Federal em nosso País, reaparelhar, com tecnologia de ponta, as fronteiras, até
porque já existe tecnologia de ponta para isso! Não
dá... Senador, este debate é tão importante...
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Senador Magno Malta, conclua, Senador Malta.
Mais um minuto para concluir.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu
tenho certeza de que a grande audiência do Senado
é agora, com a família olhando para cá, para nós. É o
debate das drogas.
V. Exª, que é do Acre, e sabe o mal das drogas por
estar na fronteira, V. Exª deve estar imaginando essa
entrevista desse cidadão, dizendo assim: “Ele nem conhece a fronteira do Acre.” Nem conhece a desgraça que
foi vivida lá, na época em que Jorge Viana sofria suas
ameaças de morte, em que Tião Viana me procurava
todo dia, com Marina Silva, ambos desesperados, na
Câmara, para que nós fôssemos ajudar a socorrer o
Acre daquela miséria implantada por uma família
V. Exª deve estar viajando em tudo isso porque
participou do processo de libertação do seu povo. É uma
loucura isso, é uma irresponsabilidade! E eu conclamo
o Brasil inteiro a refutar o discurso desse cidadão.
“É ex-presidente, nós temos que respeitar”. Está
respeitado. “É um intelectual”. Eu tenho que respeitar
mais do que ele, porque eu sou analfabeto e ele é
doutor. Mas eu só não sou doido e nem sou besta. Eu
sei o que mata e o que não mata.
Eu tenho 30 anos, Senador, que tiro drogado da
rua. É a minha vida, é o que eu sei respirar. As minhas
ﬁlhas nasceram nos braços de drogados; minha mulher. Não estou jogando conversa fora. Se amanhã a
Presidente Dilma quiser que eu traga dez mil jovens
recuperados, de família, formados, que passaram por
lá, eu trago para ela. Se quiserem fazer uma conferencia, aí sim, eu trago. Milhares no Brasil.
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V. Exª sabe das dezenas de religiosos do Acre
que recuperam drogados lá, com esforço incontido sem
ter ajuda de ninguém, como é no Brasil inteiro.
Agora vem um glamour de um ex-presidente intelectual e faz um discurso desgraçado desse, de que
temos que legalizar as drogas para combater a violência. Isso é brincadeira. Se fosse tão fácil, ele devia
ter feito no governo dele, e ele ia sair como o maior
presidente da história do Brasil.
Agora, ao invés de fazer casa popular, de construir
universidade, ao invés de fazer 214 escolas técnicas,
como o Lula fez, ao invés de fazer Bolsa Família, ao
invés de fazer Minha Casa Minha Vida, ele privatizou
o País, esqueceu de tudo e agora faz um discurso
besta desse.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – O Senado Federal recebeu os seguintes expedientes de Ministros de Estado:
– Ofício nº 49, de 25 de maio de 2011, do Ministro
de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em resposta ao Requerimento
nº 13, de 2011, de informações, do Senador Alvaro Dias.
– Ofício nº 95, de 26 de maio de 2011, do Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Assuntos
Estratégicos da Presidência da República, em
resposta ao Requerimento nº 18, de 2011, de
informações, do Senador Alvaro Dias.
– Ofício nº 242, de 26 de maio de 2011, do Ministro
de Estado da Integração Nacional, em resposta
ao Requerimento nº 42, de 2011, de informações,
do Senador Alvaro Dias.
– Ofício nº 22, de 25 de maio de 2011, do Ministro
de Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil
da Presidência da República, em resposta ao
Requerimento nº 131, de 2011, de informações,
da Senadora Marinor Brito.
– Ofício nº 93, de 25 de maio de 2011, do Ministro
de Estado da Educação, em resposta ao Requerimento nº 165, de 2011, de informações, do
Senador Paulo Bauer.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
aos Requerentes. Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 364 e
365, de 2011, das Comissões de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática; e de Assuntos
Sociais, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 102, de
2007 (nº 3.129/2004, na Casa de origem, do Deputado
Eduardo Valverde), que altera o art. 6º da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para equiparar os
efeitos jurídicos da subordinação exercida por meios
de telemáticos e informatizados à exercida por meios
pessoais e diretos.
A matéria ﬁcará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a ﬁm de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência comunica que estarão publicados,
em avulsos e no Diário do Senado Federal de 1º de
junho do corrente, os seguintes Pareceres:
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– nº 7, de 2011-CN, da Mesa do Senado Federal, sobre o Projeto de Resolução nº 2, de 2008-CN,
que “Dispõe sobre as ﬁnalidades, composição e
funcionamento da Comissão Mista de Controle
das Atividades de Inteligência (CCAI), órgão de
controle e ﬁscalização externos da atividade de
inteligência, previsto no art. 6º, da Lei nº 9.883, de
sete de dezembro de 1999, e estabelece outras
normas relativas à sua atuação”, que também foi
publicado sob o nº 1.354, de 2008 no Diário do
Senado Federal de 19/12/2008; e
– nº 8, de 2011-CN, da Mesa da Câmara dos Deputados, sobre o Projeto de Resolução nº 2, de 2008CN, que “Dispõe sobre as ﬁnalidades, composição
e funcionamento da Comissão Mista de Controle
das Atividades de Inteligência (CCAI), órgão de
controle e ﬁscalização externos da atividade de
inteligência, previsto no art. 6º, da Lei nº 9.883,
de 7 de dezembro de 1999, e estabelece outras
normas relativas à sua atuação”.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
São os seguintes os pareceres:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício GSCB nº 5-098/2011
Brasília, 30 de maio de 2011
Senhor Presidente,
Com os meus cordiais cumprimentos, conforme
Of. nº 1/2011/CMAGUA da Senadora Marisa Serrano,
Presidente da Subcomissão Permanente da Água,
dirigido a Vossa Excelência em 25 de maio último,
comunico-lhe a minha desistência de participar como
membro dessa Subcomissão da Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle – CMA, no Processo Parlamentar do 6º Fórum
Mundial da Água, que ocorrerá no dia 10 de junho de
2011, em Estrasburgo – França, devido a compromisso anteriormente assumido.
Atenciosamente, – Senador Cristovam Buarque.
Of. nº 1/2011/CMAGUA
Brasília, 25 de maio de 2011
Assunto: Participação de evento da Subcomissão da Água
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Subcomissão Permanente da Água, no âmbito da Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle aprovou o Plano de Trabalho, em 17 de
maio de 2011 em que decidiu sobre a participação no
Processo Parlamentar do 6º Fórum Mundial da Água,
organizado em conjunto pelo Conselho da Europa, pelo
Conselho Mundial da Água e pelo Comitê Internacional
do 6º Fórum, tendo como anﬁtriã a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que ocorrerá no dia
10 de junho de 2011, em Estrasburgo – França.
Nesse sentido, nos termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, solicito autorização
para participação dos Senadores João Pedro, Paulo
Davim, Marisa Serrano, Eduardo Braga e Cristovam
Buarque no referido Fórum.
Atenciosamente, – Senadora Marisa Serrano,
Presidente da Subcomissão Permanente da Água.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – O Sr. Senador Romero Jucá enviou discurso à
mesa, para ser publicado na forma do disposto no art.
203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
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nadoras e Srs. Senadores, venho à tribuna agradecer o
recebimento do texto para discussão nº 89, publicação
do Centro de Estudos da Consultoria do Senado, de
autoria de Fernando Lagares Távora, no qual o autor
discorre sobre a História e Economia dos Combustíveis no Brasil.
No referido trabalho, é apontada a evolução do
setor sucroalcooleiro desde a introdução da cana-deaçúcar no País até os dias atuais. Há a preocupação
ao traçar a linha evolutiva desse importante setor da
economia brasileira de enumerar didaticamente as principais ações que contribuíram para seu avanço.
Penso que a organização das informações relevantes para o setor de produção de combustíveis
reveste-se, sem dúvida, de grande relevância, pois
contribuem para a formulação de políticas públicas
para o setor. O autor, nesse sentido, enfatiza a análise
na possibilidade de existência de evidências de que o
abandono do Programa Nacional do Álcool (Proálcool)
tenha sido uma decisão de governo.
A partir dessa premissa o estudo investiga se a
experiência adquirida com este programa, convertida
em conhecimento, poderia evitar que erros cometidos
possam se repetir, sobretudo neste momento auspicioso vivido pelo Brasil no tocante ao setor energético em
que são discutidas as descobertas do pré-sal e toda a
expectativa relacionada ao assunto.
Há ainda na publicação referências à produção
de cana-de-açúcar, de álcool e de biodiesel no mundo, assim como considerações sobre a produção de
energia elétrica por meio de bagaço de cana. São feitas
também ponderações sobre as estatísticas de comércio exterior de açúcar, álcool e biodiesel, acrescidas de
conciso comentário sobre o uso de álcool e biodiesel
na frota brasileira.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, o estudo, portanto, representa importante subsídio para a consolidação
de política pública para o setor e demonstra a excelência
do quadro de consultores do Senado Federal.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Não havendo mais oradores inscritos, a Presidência vai encerrar os trabalhos, convocando outra
sessão deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã,
às 14 horas, com a seguinte
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ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 11, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 521, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Conversão nº 11, de 2011, que altera as Leis nºs 6.932, de 7 de julho de 1981,
que dispõe sobre as atividades do médicoresidente, e 10.480, de 2 de julho de 2002,
prorrogando 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 (proveniente da Medida Provisória
nº 521, de 2010).
(Lido no Senado Federal no dia 26-052011)
Relator revisor: Senador Cícero Lucena
(Sobrestando a pauta a partir de: 1903-2011)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1º-06-2011
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 13, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 517, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de Conversão nº 13, de 2011, que
dispõe sobre a incidência do imposto sobre
a renda nas operações que especiﬁca; altera
as Leis nºs 11.478, de 29 de maio de 2007,
6.404, de 15 de dezembro de 1976, 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, 12.350, de 20
de dezembro de 2010, 11.196, de 21 de novembro de 2005, 8.248, de 23 de outubro de
1991, 9.648, de 27 de maio de 1998, 11.943,
de 28 de maio de 2009, 9.808, de 20 de julho de 1999, 10.260, de 12 de julho de 2001,
11.096, de 13 de janeiro de 2005, 11.180,
de 23 de setembro de 2005, 11.128, de 28
de junho de 2005, 11.909, de 4 de março de
2009, 11.371, de 28 de novembro de 2006,
12.249, de 11 de junho de 2010, 10.150, de
21 de dezembro de 2000, 10.312, de 27 de
novembro de 2001, e 12.058, 13 de outubro
de 2009, e o Decreto-Lei nº 288, de 28 de
fevereiro de 1967; institui o Regime Especial
de Incentivos para o Desenvolvimento de Usinas Nucleares - RENUCLEAR; dispõe sobre
medidas tributárias relacionadas ao Plano
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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 (proveniente da Medida Provisória nº
517, de 2010).
(Lido no Senado Federal no dia 26-052011)
Relator revisor: Senador Romero Jucá
(Sobrestando a pauta a partir de: 1903-2011)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1º-06-2011
3
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 14, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 520, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 14, de 2011, que autoriza
o Poder Executivo a criar a empresa pública
denominada Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares - EBSERH; altera a Lei nº 12.101,
de 27 de novembro de 2009; e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória
nº 520, de 2010).
(Lido no Senado Federal no dia 26-052011)
Relatora revisora: Senadora Gleisi Hoffmann
(Sobrestando a pauta a partir de: 1903-2011)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1º-06-2011
4
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 451, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 467, de 2008-Complementar,
da Senadora Ideli Salvatti, que altera a Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006, para acrescentar outras atividades
de prestação de serviços às já passíveis de
opção pelo Simples Nacional.
Parecer sob nº 1.575, de 2009, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Antonio Carlos Junior, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CAE, que apresenta.
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5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 475, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 2010Complementar (nº 12/2003-Complementar, na
Casa de origem, do Deputado Sarney Filho),
que ﬁxa normas, nos termos dos incisos III, VI
e VII do caput e do parágrafo único do art. 23
da Constituição Federal, para a cooperação
entre a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios, nas ações administrativas
decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente,
ao combate à poluição em qualquer de suas
formas e à preservação das ﬂorestas, da fauna e da ﬂora e altera a Lei nº 6.938, de 31 de
agosto de 1981.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 476, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010
(nº 219/2003, na Casa de origem, do Deputado Reginaldo Lopes), que regula o acesso a
informações previsto no inciso XXXIII do art.
5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do
art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e
dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 janeiro de
1991, e dá outras providências.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 11, DE 2011
Quarta sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 11, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador José Sarney, que altera o procedimento de apreciação das medidas provisórias
pelo Congresso Nacional.
Parecer sob nº 255, de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Aécio Neves, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com voto em separado do Senador José
Pimentel.
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8
REQUERIMENTO Nº 548, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 548, de 2011, do Senador Antonio Carlos Valadares, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 107, de 2011, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida também a Comissão de Assuntos
Econômicos (indicadores de produtividade).
9
REQUERIMENTO Nº 549, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 549, de 2011, do Senador Antonio Carlos Valadares, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 107, de 2011, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida também a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (indicadores de produtividade).
10
REQUERIMENTO Nº 569, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 569, de 2011, do Senador Alvaro Dias,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 565 e 641, de 2007, com
os Projetos de Lei do Senado nºs 276 e 345,
de 2007, que já se encontram apensados, por
regularem matérias correlatas (operações de
crédito consignado).
11
REQUERIMENTO Nº 573, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 573, de 2011, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
solicitando voto de solidariedade ao Governo
Brasileiro, em razão da declaração da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da
Organização dos Estados Americanos, em 1º
de abril de 2011, na qual solicita às autoridades brasileiras a suspensão do licenciamento
e da construção da hidrelétrica de Belo Monte,
no rio Xingu (PA).
12
REQUERIMENTO Nº 574, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 574, de 2011, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
solicitando voto de censura à declaração da
Comissão Interamericana de Direitos Humanos
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da Organização dos Estados Americanos, em
1º de abril de 2011, na qual solicita às autoridades brasileiras a suspensão do licenciamento
e da construção da hidrelétrica de Belo Monte,
no rio Xingu (PA).
13
REQUERIMENTO Nº 581, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 581, de 2011, do Senador Delcídio do
Amaral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 495, de 2007, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (sódio em produtos alimentícios).
14
REQUERIMENTO Nº 586, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 586, de 2011, do Senador Humberto
Costa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 127, de 2006, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (seguro-desemprego).
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a Sessão às 21horas e 37
minutos.)
COMISSÃO TEMPORÁRIA, CRIADA PELO RQS Nº
171 DE 2011, COM O OBJETIVO DE AVALIAR E
PROPOR, NO PRAZO DE 90 DIAS, ALTERAÇÕES NO
SISTEMA NACIONAL DE DEFESA CIVIL E CONSTRUIR PROPOSTA DE CONSTITUIÇÃO DE UMA
FORÇA NACIONAL DE DEFESA, ATUANDO ESPECIALMENTE EM ESTADOS ONDE OCORRERAM
TRAGÉDIAS DE GRANDES PROPORÇÕES COMO
ALAGOAS, PERNAMBUCO E RIO DE JANEIRO.
ATA DA 1ª REUNIÃO
Ata Circunstanciada da 1ª Reunião, de instalação,
realizada em 04 de maio de 2011, às quinze horas e
trinta e dois minutos, na Sala nº 02 da Ala Senador
Nilo Coelho, oportunidade em que foi instalada a Comissão com a presença dos Senadores: Jorge Viana
(PT-AC), Delcídio Amaral (PT-MS), Lindbergh Farias
(PT-RJ), Inácio Arruda (PC do B – CE), Casildo Maldaner (PMDB-SC), Eduardo Braga (PMDB-AM), Valdir Raupp (PMDB-RO). Deixaram de comparecer os
Senadores: Vital do Rêgo (PMDB-PB), Paulo Bauer
(PSDB-SC), Fernando Collor (PTB-AL). Procedida
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a votação foram eleitos Presidente e Vice-Presidente,
Senador Jorge Viana e Senador Inácio Arruda, respectivamente, sendo designado Relator o Senador
Casildo Maldaner.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Havendo número regimental, declaro
aberta esta reunião, para instalarmos a Comissão de
Defesa Civil.
Eu, Presidente eventual, em função da melhor
idade, como dizem alguns...
Esses dias o Senador Jorge Viana me encontrou
e disse: “Maldaner, nós estamos tentando marcar essa
reunião da comissão e, quem sabe, o senhor poderia
colaborar conosco, para coordenar lá”. Falou assim
bem de mansinho, muito educado. “Para me ajudar a
coordenar.” Então diga logo: “É porque é o mais velho.
Então vai ter que ir lá presidir.” Esse Jorge Viana é muito
delicado. O Tião Viana tinha a mesma linha sempre.
Vamos lá.
Havendo número regimental, declaro aberta a
reunião de instalação da comissão temporária criada
pelo Requerimento nº 171, 2011, destinada a avaliar
e a propor alterações no Sistema Nacional de Defesa
Civil e apresentar proposta visando à criação de uma
Força Nacional de Defesa Civil.
Esclareço que a presente reunião destina-se à
eleição do Presidente e do Vice-Presidente da mesma. Para tanto, solicita-se à Secretaria distribuir as
cédulas de votação.
Devo dizer que estávamos aqui conversando e,
democraticamente, como sugestão, pensamos que
quem requer a criação de uma comissão – é praxe
da Casa e nada melhor –, ou seja, o proponente – no
caso, o Senador Jorge Viana – deve ser o presidente
dela. É uma ideia que está surgindo. Claro que se alguém quiser se apresentar como candidato tem todo
direito.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Só temos um candidato.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Se pudermos construir um candidato
só, melhor.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
O Rollemberg cochichou aqui no meu ouvido e disse
que já estava resolvido.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Continuando: na eleição do Presidente
e do Vice-Presidente, temos que construir uma saída
para o cargo de Vice-Presidente, que está em aberto.
Os colegas...
Pois não, Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Sendo o meu nome indicado e não tendo outro colega
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435
Junho de 2011

436
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

MAIO 2011
Quinta-feira 2

103

MAIO 2011
104 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

437
Junho de 2011

438
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

MAIO 2011
Quinta-feira 2

105

MAIO 2011
106 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

439
Junho de 2011

440
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

MAIO 2011
Quinta-feira 2

107

MAIO 2011
108 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

441
Junho de 2011

442
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

MAIO 2011
Quinta-feira 2
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MAIO 2011
110 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

443
Junho de 2011

444
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

MAIO 2011
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MAIO 2011
112 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

445
Junho de 2011

446
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

MAIO 2011
Quinta-feira 2

113

MAIO 2011
114 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

447
Junho de 2011

448
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

MAIO 2011
Quinta-feira 2
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MAIO 2011
116 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

449
Junho de 2011
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Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

MAIO 2011
Quinta-feira 2

117

MAIO 2011
118 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

451
Junho de 2011
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Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

MAIO 2011
Quinta-feira 2

119

MAIO 2011
120 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

453
Junho de 2011

454
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

MAIO 2011
Quinta-feira 2

121

MAIO 2011
122 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

455
Junho de 2011

456
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

MAIO 2011
Quinta-feira 2

123

MAIO 2011
124 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

457
Junho de 2011

458
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

MAIO 2011
Quinta-feira 2

125

MAIO 2011
126 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

459
Junho de 2011

460
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

MAIO 2011
Quinta-feira 2

127

MAIO 2011
128 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

461
Junho de 2011

462
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

MAIO 2011
Quinta-feira 2

129

MAIO 2011
130 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

463
Junho de 2011

464
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

MAIO 2011
Quinta-feira 2

131

MAIO 2011
132 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

465
Junho de 2011

466
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

MAIO 2011
Quinta-feira 2

133

MAIO 2011
134 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

467
Junho de 2011

468
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

MAIO 2011
Quinta-feira 2

135

MAIO 2011
136 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

469
Junho de 2011

470
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

MAIO 2011
Quinta-feira 2

137

MAIO 2011
138 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

471
Junho de 2011

472
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

MAIO 2011
Quinta-feira 2

139

MAIO 2011
140 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

473
Junho de 2011

474
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

MAIO 2011
Quinta-feira 2

141

MAIO 2011
142 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

475
Junho de 2011

476
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

MAIO 2011
Quinta-feira 2

143

MAIO 2011
144 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

477
Junho de 2011

478
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

MAIO 2011
Quinta-feira 2

145

MAIO 2011
146 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

479
Junho de 2011

480
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

MAIO 2011
Quinta-feira 2

147

MAIO 2011
148 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

481
Junho de 2011

482
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

MAIO 2011
Quinta-feira 2

149

MAIO 2011
150 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

483
Junho de 2011

484
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

MAIO 2011
Quinta-feira 2

151

MAIO 2011
152 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

485
Junho de 2011

486
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

MAIO 2011
Quinta-feira 2

153

MAIO 2011
154 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

487
Junho de 2011

488
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

MAIO 2011
Quinta-feira 2

155

MAIO 2011
156 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

489
Junho de 2011

490
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

MAIO 2011
Quinta-feira 2

157

MAIO 2011
158 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

491
Junho de 2011

492
Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

MAIO 2011
Quinta-feira 2

159

MAIO 2011
160 Quinta-feira 2

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO

493
Junho de 2011
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PHPEURVWLWXODUHVHRV6HQDGRUHV$OYDUR'LDV$OR\VLR1XQHVH3DXOR%DXHUFRPRPHPEURVVXSOHQWHVSDUDFRPSRUHPD&$(
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR37%GHVLJQDQGRRV6HQDGRUHV$UPDQGR0RQWHLURH-RmR9LFHQWH&ODXGLQRFRPR
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9DQHVVD*UD]]LRWLQ 3&'2%

/tGLFHGD0DWD 36%

%ORFR3DUODPHQWDU 30'%3336&30139
:DOGHPLU0RND 30'%

9LWDOGR5rJR 30'%

3DXOR'DYLP 39  
5RPHUR-XFi 30'% 

3HGUR6LPRQ 30'%
/REmR)LOKR 30'%



&DVLOGR0DOGDQHU 30'%

(GXDUGR%UDJD 30'%

5LFDUGR)HUUDoR 30'%

5REHUWR5HTXLmR 30'%

(GXDUGR$PRULP 36&

6pUJLR3HWHFmR 301

$QD$PpOLD 33

%HQHGLWRGH/LUD 33

%ORFR3DUODPHQWDU0LQRULD 36'%'(0
&tFHUR/XFHQD 36'%

$pFLR1HYHV 36'%

/~FLD9kQLD 36'%

&\UR0LUDQGD 36'%

0DULVD6HUUDQR 36'%

3DXOR%DXHU 36'%

-D\PH&DPSRV '(0

0DULDGR&DUPR$OYHV '(0

37%
0R]DULOGR&DYDOFDQWL

$UPDQGR0RQWHLUR

-RmR9LFHQWH&ODXGLQR 

*LP$UJHOOR

1RWDV
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR36'%GHVLJQDQGRRV6HQDGRUHV&tFHUR/XFHQD/~FLD9kQLDH0DULVD6HUUDQRFRPR
PHPEURVWLWXODUHVHRV6HQDGRUHV$pFLR1HYHV&\UR0LUDQGDH3DXOR%DXHUFRPRPHPEURVVXSOHQWHVSDUDFRPSRUHPD&$6
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR37%GHVLJQDQGRR6HQDGRU0R]DULOGR&DYDOFDQWLFRPRPHPEURWLWXODUHRV
6HQDGRUHV$UPDQGR0RQWHLURH*LP$UJHOORFRPRPHPEURVVXSOHQWHVSDUDFRPSRUHPD&$6
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR30'%GHVLJQDQGRRV6HQDGRUHV:DOGHPLU0RND*LOYDP%RUJHV-DUEDV
9DVFRQFHORV&DVLOGR0DOGDQHU5LFDUGR)HUUDoR(XGDUGR$PRULPH$QD$PpOLDFRPRPHPEURVWLWXODUHVHRV6HQDGRUHV9LWDOGR5rJR3HGUR6LPRQ
/REmR)LOKR(GXDUGR%UDJD5REHUWR5HTXLmR6HUJLR3HWHFmRH%HQHGLWRGH/LUDFRPRPHPEURVVXSOHQWHVSDUDFRPSRUHPD&$6
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGR/tGHUGR%ORFRGH$SRLRDR*RYHUQRGHVLJQDQGRRV6HQDGRUHV3DXOR3DLPÆQJHOD3RUWHOD
+XPEHUWR&RVWD:HOOLQJWRQ'LDV9LFHQWLQKR$OYHV-RmR'XUYDO5RGULJR5ROOHPEHUJ9DQHVVD*UD]]LRWLQFRPRPHPEURVWLWXODUHVHRV6HQDGRUHV
(GXDUGR6XSOLF\0DUWD6XSOLF\-RmR3HGUR$QD5LWD(VJiULR/LQGEHUJK)DULDV&OpVLR$QGUDGH&ULVWRYDP%XDUTXHH/tGLFHGD0DWDFRPRPHPEURV
VXSOHQWHVSDUDFRPSRUHPD&$6
(QGHUHoRQD,QWHUQHWKWWSZZZVHQDGRJRYEUDWLYLGDGHSOHQDULRVI
,QIRUPDo}HV6XEVHFUHWDULDGH,QIRUPDo}HV



(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR'(0GHVLJQDQGRR6HQDGRU-D\PH&DPSRVFRPRPHPEURWLWXODUHD6HQDGRUD
0DULDGR&DUPR$OYHVFRPRPHPEURVXSOHQWHSDUDFRPSRUHPD&$6
9DJDFHGLGDWHPSRUDULDPHQWHDR3DUWLGR9HUGH39 2)Q*/37% 
(PR6HQDGRU3DXOR'DYLPpGHVLJQDGRPHPEURWLWXODUQD&RPLVVmRHPYDJDDQWHVRFXSDGDSHOR6HQDGRU*LOYDP%RUJHV 2)Q
*/30'% 
(PYDJRHPYLUWXGHGHR6HQDGRU-DUEDV9DVFRQFHORVGHFOLQDUGDLQGLFDomRGD/LGHUDQoDGR30'%SDUDFRPSRUD&RPLVVmR
(PD&RPLVVmRUHXQLGDHOHJHXRV6HQDGRUHV-D\PH&DPSRVH&DVLOGR0DOGDQHUUHVSHFWLYDPHQWH3UHVLGHQWHH9LFH3UHVLGHQWHGHVWH
FROHJLDGR
(PR6HQDGRU5RPHUR-XFipGHVLJQDGRPHPEURWLWXODUGR%ORFR3DUODPHQWDU30'%3336&30139QDFRPLVVmR 2)Q
*/30'%
(PR6HQDGRU-RmR9LFHQWH&ODXGLQRpGHVLJQDGRPHPEURWLWXODUGR37%QDFRPLVVmR 2)Q*/37%

6HFUHWiULR D *LOGHWH/HLWHGH0HOR
5HXQL}HVTXLQWDVIHLUDVjVK3OHQiULRQ$OD$OH[DQGUH&RVWD
7HOHIRQH V 
)D[
(PDLOVFRPFDV#VHQDGRJRYEU

(QGHUHoRQD,QWHUQHWKWWSZZZVHQDGRJRYEUDWLYLGDGHSOHQDULRVI
,QIRUPDo}HV6XEVHFUHWDULDGH,QIRUPDo}HV

 68%&20,6623(50$1(17('($668172662&,$,6'$63(662$6&20
'(),&,Ç1&,$
)LQDOLGDGH6XEFRPLVVmRFULDGDSHOR5$6QGD&RPLVVmRGH$VVXQWRV6RFLDLVFRPRREMHWLYR
GD9DORUL]DomRGDV3HVVRDVFRP'HILFLrQFLD
1~PHURGHPHPEURVWLWXODUHVHVXSOHQWHV
35(6,'(17(6HQDGRU/LQGEHUJK)DULDV 375-  
9,&(35(6,'(17(6HQDGRUD0DULVD6HUUDQR 36'%06  

7,78/$5(6
683/(17(6
%ORFRGH$SRLRDR*RYHUQR 37353'736%3&'2%35%
/LQGEHUJK)DULDV 37

5RGULJR5ROOHPEHUJ 36%

:HOOLQJWRQ'LDV 37

/tGLFHGD0DWD 36%

%ORFR3DUODPHQWDU 30'%3336&30139
:DOGHPLU0RND 30'%

$QD$PpOLD 33

&DVLOGR0DOGDQHU 30'%

(GXDUGR$PRULP 36&

%ORFR3DUODPHQWDU0LQRULD 36'%'(0
0DULVD6HUUDQR 36'%

0DULDGR&DUPR$OYHV '(0  



1RWDV
(PD&RPLVVmRUHXQLGDHOHJHXR6HQDGRU/LQGEHUJK)DULDV3UHVLGHQWHGHVWHFROHJLDGR
(PD&RPLVVmRUHXQLGDHOHJHXD6HQDGRUD0DULVD6HUUDQR9LFH3UHVLGHQWHGHVWH&ROHJLDGR
(PD6HQDGRUD0DULDGR&DUPR$OYHVpGHVLJQDGDPHPEURVXSOHQWHGR%ORFR3DUODPHQWDUGD0LQRULD 36'%'(0 QD&RPLVVmRHP
VXEVWLWXLomRDR6HQDGRU&\UR0LUDQGD 2IQ&$6 

6HFUHWiULR D *LOGHWH/HLWHGH0HOR
7HOHIRQH V 
)D[
(PDLOVFRPFDV#VHQDGRJRYEU

(QGHUHoRQD,QWHUQHWKWWSZZZVHQDGRJRYEUDWLYLGDGHSOHQDULRVI
,QIRUPDo}HV6XEVHFUHWDULDGH,QIRUPDo}HV

 68%&20,6623(50$1(17('(35202d2$&203$1+$0(172('()(6$
'$6$Ò'(
)LQDOLGDGH 6XEFRPLVVmR FULDGD SHOR 5$6 Q  GR 6HQDGRU 3DSDOpR 3DHV FRP R REMHWLYR GH
3URPRomR$FRPSDQKDPHQWRH'HIHVDGD6D~GH
1~PHURGHPHPEURVWLWXODUHVHVXSOHQWHV
35(6,'(17(6HQDGRU+XPEHUWR&RVWD 373(  
9,&(35(6,'(17(6HQDGRU(GXDUGR$PRULP 36&6(  

7,78/$5(6
683/(17(6
%ORFRGH$SRLRDR*RYHUQR 37353'736%3&'2%35%
+XPEHUWR&RVWD 37

-RmR'XUYDO 3'7

$QD5LWD 37  

:HOOLQJWRQ'LDV 37

%ORFR3DUODPHQWDU 30'%3336&30139
(GXDUGR$PRULP 36&

9LWDOGR5rJR 30'%

:DOGHPLU0RND 30'%

$QD$PpOLD 33

%ORFR3DUODPHQWDU0LQRULD 36'%'(0
/~FLD9kQLD 36'%

0DULDGR&DUPR$OYHV '(0



1RWDV
(PD6HQDGRUD$QD5LWDpGHVLJQDGDPHPEURWLWXODUGR%ORFRGH$SRLRDR*RYHUQRQD&RPLVVmRHPVXEVWLWXLomRDR6HQDGRU5RGULJR
5ROOHPEHUJ 2IQ&$6 
(PD6XEFRPLVVmRUHXQLGDHOHJHXRV6HQDGRUHV+XPEHUWR&RVWDH(GXDUGR$PRULPUHVSHFWLYDPHQWH3UHVLGHQWHH9LFH3UHVLGHQWHGHVWH
FROHJLDGRSDUDRELrQLR 2IQ&$6 

6HFUHWiULR D *LOGHWH/HLWHGH0HOR
7HOHIRQH V 
)D[
(PDLOVFRPFDV#VHQDGRJRYEU

(QGHUHoRQD,QWHUQHWKWWSZZZVHQDGRJRYEUDWLYLGDGHSOHQDULRVI
,QIRUPDo}HV6XEVHFUHWDULDGH,QIRUPDo}HV



 68%&20,6623(50$1(17((0'()(6$'2(035(*2('$35(9,'Ç1&,$
62&,$/
)LQDOLGDGH6XEFRPLVVmRFULDGDSHOR5$6QGR6HQDGRU3DXOR3DLPFRPRREMHWLYRGD'HIHVD
GR(PSUHJRHGD3UHYLGrQFLD6RFLDO
1~PHURGHPHPEURVWLWXODUHVHVXSOHQWHV
35(6,'(17(6HQDGRU3DXOR3DLP 3756  
9,&(35(6,'(17(6HQDGRUD/tGLFHGD0DWD 36%%$  

7,78/$5(6
683/(17(6
%ORFRGH$SRLRDR*RYHUQR 37353'736%3&'2%35%
3DXOR3DLP 37

9LFHQWLQKR$OYHV 35

/tGLFHGD0DWD 36%

-RmR3HGUR 37

%ORFR3DUODPHQWDU 30'%3336&30139
&DVLOGR0DOGDQHU 30'%

(GXDUGR$PRULP 36&

5LFDUGR)HUUDoR 30'%

6pUJLR3HWHFmR 301

%ORFR3DUODPHQWDU0LQRULD 36'%'(0
3DXOR%DXHU 36'%

$pFLR1HYHV 36'%



1RWDV
(PD&RPLVVmRUHXQLGDHOHJHXD6HQDGRUD/tGLFHGD0DWD9LFH3UHVLGHQWHGHVWH&ROHJLDGR
(PD&RPLVVmRUHXQLGDHOHJHXR6HQDGRU3DXOR3DLP3UHVLGHQWHGHVWH&ROHJLDGR

6HFUHWiULR D *LOGHWH/HLWHGH0HOR
7HOHIRQH V 
)D[
(PDLOVFRPFDV#VHQDGRJRYEU

(QGHUHoRQD,QWHUQHWKWWSZZZVHQDGRJRYEUDWLYLGDGHSOHQDULRVI
,QIRUPDo}HV6XEVHFUHWDULDGH,QIRUPDo}HV

 68%&20,6627(0325È5,$'(32/Ë7,&$662&,$,662%5('(3(1'(17(6
48Ë0,&26'(È/&22/&5$&.(287526
)LQDOLGDGH6XEFRPLVVmRFULDGDSHOR5$6QGD&RPLVVmRGH$VVXQWRV6RFLDLVFRPRREMHWLYR
DFRPSDQKDU QR SUD]R GH  QRYHQWD  GLDV 3ROtWLFDV 6RFLDLV VREUH 'HSHQGHQWHV 4XtPLFRV GH ÈOFRRO
&UDFNH2XWUDV'URJDV
1~PHURGHPHPEURVWLWXODUHVHVXSOHQWHV
35(6,'(17(6HQDGRU:HOOLQJWRQ'LDV 373,  
9,&(35(6,'(17(6HQDGRUD$QD$PpOLD 3356  

7,78/$5(6
683/(17(6
%ORFRGH$SRLRDR*RYHUQR 37353'736%3&'2%35%
:HOOLQJWRQ'LDV 37
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9DQHVVD*UD]]LRWLQ 3&'2%

&ULVWRYDP%XDUTXH 3'7

%ORFR3DUODPHQWDU 30'%3336&30139
:DOGHPLU0RND 30'%

3DXOR'DYLP 39

$QD$PpOLD 33

(GXDUGR$PRULP 36&

%ORFR3DUODPHQWDU0LQRULD 36'%'(0
9$*2

&tFHUR/XFHQD 36'%





1RWDV
(PD&RPLVVmRUHXQLGDHOHJHXD6HQDGRUD$QD$PHOLD9LFH3UHVLGHQWHGHVWH&ROHJLDGR
(PD&RPLVVmRUHXQLGDHOHJHXR6HQDGRU:HOOLQJWRQ'LDV3UHVLGHQWHGHVWH&ROHJLDGR
(PR6HQDGRU&\UR0LUDQGDGHL[RXGHLQWHJUDUD6XEFRPLVVmRHPYLUWXGHGHSDUWLFLSDUGHGLYHUVDVRXWUDV&RPLVV}HV 2)Q
35(6,'Ç1&,$&$6 

6HFUHWiULR D *LOGHWH/HLWHGH0HOR
7HOHIRQH V 
)D[
(PDLOVFRPFDV#VHQDGRJRYEU

(QGHUHoRQD,QWHUQHWKWWSZZZVHQDGRJRYEUDWLYLGDGHSOHQDULRVI
,QIRUPDo}HV6XEVHFUHWDULDGH,QIRUPDo}HV

 &20,662'(&2167,78,d2-867,d$(&,'$'$1,$&&1~PHURGHPHPEURVWLWXODUHVHVXSOHQWHV
35(6,'(17(6HQDGRU(XQtFLR2OLYHLUD 30'%&(  
9,&(35(6,'(17(6HQDGRU-RVp3LPHQWHO 37&(  
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&OpVLR$QGUDGH 35  

$QWRQLR&DUORV9DODGDUHV 36%

/LQGEHUJK)DULDV 37  

,QiFLR$UUXGD 3&'2%

5RGULJR5ROOHPEHUJ 36%

0DUFHOR&ULYHOOD 35%

+XPEHUWR&RVWD 37  

%ORFR3DUODPHQWDU 30'%3336&30139
(XQtFLR2OLYHLUD 30'%

/XL]+HQULTXH 30'%  

3HGUR6LPRQ 30'%  

9DOGLU5DXSS 30'%  

5RPHUR-XFi 30'%

(GXDUGR%UDJD 30'%  

9LWDOGR5rJR 30'%
5HQDQ&DOKHLURV 30'% 

5LFDUGR)HUUDoR 30'%  
/REmR)LOKR 30'%



5REHUWR5HTXLmR 30'%

:DOGHPLU0RND 30'%

)UDQFLVFR'RUQHOOHV 33

%HQHGLWRGH/LUD 33

6pUJLR3HWHFmR 301

(GXDUGR$PRULP 36&

%ORFR3DUODPHQWDU0LQRULD 36'%'(0
$pFLR1HYHV 36'%

/~FLD9kQLD 36'%  

$OR\VLR1XQHV)HUUHLUD 36'%

)OH[D5LEHLUR 36'%

$OYDUR'LDV 36'%

&tFHUR/XFHQD 36'%  

'HPyVWHQHV7RUUHV '(0 



-RVp$JULSLQR '(0  

37%
$UPDQGR0RQWHLUR

&LUR1RJXHLUD 33  

*LP$UJHOOR

0R]DULOGR&DYDOFDQWL 

362/
5DQGROIH5RGULJXHV

0DULQRU%ULWR

1RWDV
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR%ORFRGH$SRLRDR*RYHUQRGHVLJQDQGRRV6HQDGRUHV/LQGEHUJ)DULDV-RVp3LPHQWHO
0DUWD6XSOLF\3HGUR7DTXHV9LFHQWH$OYHV0DJQRPDOWD$QWRQLR&DUORV9DODGDUHV,QiFLR$UUXGDH0DUFHOR&ULYHOODFRPRPHPEURVWLWXODUHVH
RV6HQDGRUHV-RmR3HGUR$QD5LWD(VJiULR$QtEDO'LQL]-RUJH9LDQD$FLU*XUJDF]-RmR5LEHLUR&OpVLR$QGUDGH5RGULJR5ROOHPEHUJH9DQHVVD
*UD]]LRWLQFRPRPHPEURVVXSOHQWHVSDUDFRPSRUHPD&&-
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR'(0GHVLJQDQGRD6HQDGRUD.iWLD$EUHXFRPRPHPEURWLWXODUSDUDFRPSRUD&&-
(QGHUHoRQD,QWHUQHWKWWSZZZVHQDGRJRYEUDWLYLGDGHSOHQDULRVI
,QIRUPDo}HV6XEVHFUHWDULDGH,QIRUPDo}HV

(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR'(0GHVLJQDQGRR6HQDGRU'HPyVWHQHV7RUUHVFRPRPHPEURVXSOHQWHSDUD
FRPSRUD&&-
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR362/GHVLJQDQGRR6HQDGRU5DQGROIH5RGULJXHVFRPRPHPEURWLWXODUHD
6HQDGRUD0DULQRU%ULWRFRPRPHPEURVXSOHQWHSDUDFRPSRUHPD&&-
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR37%GHVLJQDQGRRV6HQDGRUHV$UPDQGR0RQWHLURH*LP$UJHOORFRPR
PHPEURVWLWXODUHVSDUDFRPSRUHPD&&-
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR%ORFR30'%3336&30139GHVLJQDQGRRV6HQDGRUHV(XQLFLR2OLYHLUD
(GXDUGR%UDJD5RPHUR-XFi9LWDOGR5HJR/XL]+HQULTXH5REHUWR5HTXLmR)UDQFLVFR'RUQHOOHVH6pUJLR3HWHFmRFRPRPHPEURVWLWXODUHVHRV
6HQDGRUHV5HQDQ&DOKHLURV9DOGLU5DXSS:LOVRQ6DQWLDJR*LOYDP%RUJHV/REmR)LOKR:DOGHPLU0RND%HQHGLWRGH/LUDH(GXDUGR$PRULPFRPR
PHPEURVVXSOHQWHVSDUDFRPSRUHPD&&-
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR36'%GHVLJQDQGRRV6HQDGRUHV$pFLR1HYHV$OR\VLR1XQHVHÈOYDUR'LDV
FRPRPHPEURVWLWXODUHVHRV6HQDGRUHV0iULR&RXWR)OH[D5LEHLURH3DXOR%DXHUFRPRPHPEURVVXSOHQWHVSDUDFRPSRUHPD&&-
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR'(0GHVLJQDQGRD6HQDGRUD.iWLD$EUHXFRPRPHPEURWLWXODUHR6HQDGRU
'HPyVWHQHV7RUUHVFRPRPHPEURVXSOHQWHSDUDFRPSRUHPD&&-
(PD&RPLVVmRUHXQLGDHOHJHXRV6HQDGRUHV(XQtFLR2OLYHLUDH-RVp3LPHQWHOUHVSHFWLYDPHQWH3UHVLGHQWHH9LFH3UHVLGHQWHGHVWH
FROHJLDGR
(PR6HQDGRU5HQDQ&DOKHLURVpGHVLJQDGRPHPEURWLWXODUGR%ORFR30'%3336&301QD&RPLVVmRHPVXEVWLWXLomRDR6HQDGRU
(GXDUGR%UDJD 2)1*/30'%
9DJRHPYLUWXGHGHR6HQDGRU5HQDQ&DOKHLURVWHUVLGRGHVLJQDGRPHPEURWLWXODUGR%ORFR30'%3336&301QD&RPLVVmRHPVXEVWLWXLomRDR
6HQDGRU(GXDUGR%UDJD 2)1*/30'%
(PR6HQDGRU(GXDUGR%UDJDpGHVLJQDGRFRPRVXSOHQWHGR%ORFR30'%3336&30139QD&RPLVVmRHPVXEVWLWXLomRDR6HQDGRU
9DOGLU5DXSS 2)1*/30'%
(PR6HQDGRU9DOGLU5DXSSpGHVLJQDGRFRPRVXSOHQWHGR%ORFR30'%3336&30139QD&RPLVVmR 2)1*/30'%
(PR6HQDGRU&LUR1RJXHLUDpGHVLJQDGRVXSOHQWHQD&RPLVVmRHPGHFRUUrQFLDGHYDJDFHGLGDSHOR37%DR33 2ItFLRVQ
*/'33H*/37% 
(PR6HQDGRU0R]DULOGR&DYDOFDQWLpGHVLJQDGRVXSOHQWHGR37%QD&RPLVVmR 2ItFLRQ*/37% 
(PR6HQDGRU-RUJH9LDQDpGHVLJQDGRPHPEURWLWXODUGR%ORFRGH$SRLRDR*RYHUQRQD&RPLVVmRHPVXEVWLWXLomRDR6HQDGRU
9LFHQWLQKR$OYHV 2ItFLRQ*/'%$* 
(PR6HQDGRU/LQGEHUJK)DULDVpGHVLJQDGRVXSOHQWHGR%ORFRGH$SRLRDR*RYHUQRQD&RPLVVmRHPVXEVWLWXLomRDR6HQDGRU&OpVLR
$QGUDGH 2ItFLRQ*/'%$* 
(PD/LGHUDQoDGR%ORFRGH$SRLRDR*RYHUQRVROLFLWRXDOWHUDomRQDRUGHPGHVHXVPHPEURVQDVXSOrQFLDGD&RPLVVmR 2ItFLRQ
*/'%$* 
(PR6HQDGRU(GXDUGR6XSOLF\pGHVLJQDGRVXSOHQWHGR%ORFRGH$SRLRDR*RYHUQRQD&RPLVVmRHPVXEVWLWXLomRDR6HQDGRU-RUJH
9LDQD 2ItFLRQ*/'%$* 
(PR6HQDGRU+XPEHUWR&RVWDpGHVLJQDGRVXSOHQWHGR%ORFRGH$SRLRDR*RYHUQRQD&RPLVVmRHPVXEVWLWXLomRj6HQDGRUD9DQHVVD
*UD]]LRWLQ 2)Q*/'%$* 
(PR6HQDGRU5LFDUGR)HUUDoRpGHVLJQDGRVXSOHQWHGR%ORFR30'%3336&30139QD&RPLVVmRHPVXEVWLWXLomRDR6HQDGRU
:LOVRQ6DQWLDJR 2)Q*/30'% 
26HQDGRU&tFHUR/XFHQDpGHVLJQDGRPHPEURVXSOHQWHGR36'%QD&RPLVVmRHPHPVXEVWLWXLomRDR6HQDGRU3DXOR%DXHU 2IQ
*/36'% 
(PR6HQDGRU*LOYDP%RUJHVOLFHQFLRXVHQRVWHUPRVGRDUWLQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRSRUGLDVDSDUWLUGH
FRQIRUPH546QGHIHULGRQDVHVVmRGH
(PR6HQDGRU3HGUR6LPRQpGHVLJQDGRPHPEURWLWXODUGR%ORFR3DUODPHQWDU 30'%3336&30139 QD&RPLVVmRHPVXEVWLWXLomR
DR6HQDGRU5HQDQ&DOKHLURV 2IQ*/30'%
(PIRLHQFDPLQKDGRXPQRYRRUGHQDPHQWRQDFRPSRVLomRGR%ORFR3DUODPHQWDU 30'%3336&30139 QD&RPLVVmR 2IQ
*/30'% 
(PR6HQDGRU-RVp$JULSLQRpGHVLJQDGRPHPEURVXSOHQWHGR%ORFR3DUODPHQWDU0LQRULD 36'%'(0 QD&RPLVVmR 2IQ
*/'(0 HPVXEVWLWXLomRDR6HQDGRU'HPyVWHQHV7RUUHV
(PR6HQDGRU'HPyVWHQHV7RUUHVpGHVLJQDGRPHPEURWLWXODUGR%ORFR3DUODPHQWDU0LQRULD 36'%'(0 QD&RPLVVmR 2IQ
*/'(0 HPVXEVWLWXLomRj6HQDGRUD.iWLD$EUHX
26HQDGRU-RmR5LEHLUROLFHQFLRXVHQRVWHUPRVGRDUWLQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRSHORSHUtRGRGHGHPDLRDGHDJRVWRGH
FRQIRUPH5HTXHULPHQWRQDSURYDGRQDVHVVmRGH
(PR6HQDGRU5HQDQ&DOKHLURVpGHVLJQDGRPHPEURWLWXODUGR30'%QD&RPLVVmRHPVXEVWLWXLomRDR6HQDGRU/XL]+HQULTXHTXHSDVVD
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 68%&20,6627(0325È5,$'($&203$1+$0(172'$&21)(5Ç1&,$'$
21862%5('(6(192/9,0(1726867(17È9(/
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1RWDV
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR362/GHVLJQDQGRD6HQDGRUD0DULQRU%ULWRFRPRPHPEURWLWXODUSDUDFRPSRUD
&'+
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR36'%GHVLJQDQGRDV6HQDGRUDV0DULVD6HUUDQRH/~FLD9kQLDFRPRPHPEURV
WLWXODUHVHRV6HQDGRUHV&tFHUR/XFHQDH&\UR0LUDQGDFRPRPHPEURVVXSOHQWHVSDUDFRPSRUHPD&'+
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR37HGR%ORFRGH$SRLRDR*RYHUQRGHVLJQDQGRDV6HQDGRUDV$QD5LWDH0DUWD
6XSOLF\HRV6HQDGRUHV3DXOR3DLP:HOOLQJWRQ'LDV0DJQR0DOWDH&ULVWRYDP%XDUTXHFRPRPHPEURVWLWXODUHVHDV6HQDGRUDVÆQJHOD3RUWHOD
H*OHLVL+RIIPDQQHRV6HQDGRUHV+XPEHUWR&RVWD-RmR3HGUR9LFHQWLQKR$OYHV-RmR'XUYDOH/tGLFHGD0DWDFRPRPHPEURVVXSOHQWHVSDUD
FRPSRUHPD&'+
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR30'%GHVLJQDQGRRV6HQDGRUHV3HGUR6LPRQ-DUEDV9DVFRQFHOORV*DULEDOGL
$OYHV-RmR$OEHUWR6RX]D6pUJLR3HWHFmRH3DXOR'DYLPFRPRPHPEURVWLWXODUHVHRV6HQDGRUHV*LOYDP%RUJHV(XQtFLR2OLYHLUD5LFDUGR)HUUDoR
:LOVRQ6DQWLDJRH(GXDUGR$PRULPFRPRPHPEURVVXSOHQWHVSDUDFRPSRUHPD&'+
(QGHUHoRQD,QWHUQHWKWWSZZZVHQDGRJRYEUDWLYLGDGHSOHQDULRVI
,QIRUPDo}HV6XEVHFUHWDULDGH,QIRUPDo}HV



(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR'(0GHVLJQDQGRR6HQDGRU'HPyVWHQHV7RUUHVFRPRPHPEURWLWXODUHR
6HQDGRU-RVp$JULSLQRFRPRPHPEURVXSOHQWHSDUDFRPSRUHPD&'+
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR37%GHVLJQDQGRR6HQDGRU0R]DULOGR&DYDOFDQWLFRPRPHPEURWLWXODUSDUD
FRPSRUD&'+
(PYDJRHPYLUWXGHGHR6HQDGRU-DUEDV9DVFRQFHORVGHFOLQDUGDLQGLFDomRGD/LGHUDQoDGR30'%SDUDFRPSRUD&RPLVVmR
(PR6HQDGRU0R]DULOGR&DYDOFDQWLpGHVLJQDGRPHPEURWLWXODUGR37%QD&RPLVVmR 2IQ*/37% 
(PD&RPLVVmRUHXQLGDHOHJHXR6HQDGRU3DXOR3DLPHD6HQDGRUD$QD5LWDUHVSHFWLYDPHQWH3UHVLGHQWHH9LFH3UHVLGHQWHGHVWH
FROHJLDGR
(PR6HQDGRU5DQGROIH5RGULJXHVpGHVLJQDGRPHPEURVXSOHQWHGR362/QD&RPLVVmR 2)Q*60%
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(PD6HQDGRUD/~FLD9kQLDGHL[DGHLQWHJUDUD&RPLVVmR 2)Q*/36'% 
(PR6HQDGRU*LOYDP%RUJHVOLFHQFLRXVHQRVWHUPRVGRDUWLQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRSRUGLDVDSDUWLUGH
FRQIRUPH546QGHIHULGRQDVHVVmRGH
(PR6HQDGRU$WDtGHV2OLYHLUDpGHVLJQDGRPHPEURWLWXODUGR36'%QD&RPLVVmR 2)Q*/36'% 
(PR6HQDGRU*HRYDQL%RUJHVpGHVLJQDGRVXSOHQWHGR%ORFR30'%3336&30139QD&RPLVVmRHPVXEVWLWXLomRDR6HQDGRU
*LOYDP%RUJHV 2IQ*/30'% 
(PR6HQDGRU0DUFHOR&ULYHOODpGHVLJQDGRPHPEURWLWXODUGR%ORFRGH$SRLRDR*RYHUQRQD&RPLVVmR 2)Q*/%$* 
(PR6HQDGRU*LP$UJHOORpGHVLJQDGRPHPEURWLWXODUGR37%QD&RPLVVmR 2IQ*/37% 
(PR6HQDGRU(GXDUGR$PRULPGHL[DGHVHUVXSOHQWHGR%ORFR30'%3336&30139QD&RPLVVmRHpGHVLJQDGRFRPRPHPEUR
WLWXODU 2IQ*/30'%
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1~PHURGHPHPEURVWLWXODUHVHVXSOHQWHV
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H/tGLFHGD0DWDFRPRPHPEURVWLWXODUHVHGDV6HQDGRUDV0DUWD6XSOLF\H$QD5LWDFRPRPHPEURVVXSOHQWHVGR%ORFRGH$SRLRDR*RYHUQRQD
6XEFRPLVVmRDGHVLJQDomRGRV6HQDGRUHV6pUJLR3HWHFmRH-RmR$OEHUWR6RX]DFRPRPHPEURVWLWXODUHVHGR6HQDGRU(XQtFLR2OLYHLUDFRPRPHPEUR
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(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR362/GHVLJQDQGRR6HQDGRU5DQGROIH5RGULJXHVFRPRPHPEURWLWXODUSDUDFRPSRUD
&5(
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR36'%GHVLJQDQGRRV6HQDGRUHV$OR\VLR1XQHVH/~FLD9kQLDFRPRPHPEURV
WLWXODUHVHRV6HQDGRUHV$pFLR1HYHVH&\UR0LUDQGDFRPRPHPEURVVXSOHQWHVSDUDFRPSRUHPD&5(
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR37%GHVLJQDQGRR6HQDGRU*LP$UJHOORFRPRPHPEURWLWXODUSDUDFRPSRUD
&5(
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR37%GHVLJQDQGRR6HQDGRU)HUQDQGR&ROORUFRPRPHPEURWLWXODUHR6HQDGRU
0R]DULOGR&DYDOFDQWLFRPRPHPEURVXSOHQWHSDUDFRPSRUHPD&5(
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR%ORFRGH$SRLRDR*RYHUQRGHVLJQDQGRRV6HQDGRUHV$QtEDO'LQL](GXDUGR
6XSOLF\*OHLVL+RIIPDQQ-RmR3HGUR%ODLUR0DJJL&ULVWRYDP%XDUTXHH$QWRQLR&DUORV9DODGDUHVFRPRPHPEURVWLWXODUHVHRV6HQDGRUHV'HOFtGLR
$PDUDO-RUJH9LDQD:DOWHU3LQKHLUR0DUFHOR&ULYHOOD&OpVLR$QGUDGH$FLU*XUJDF]H5RGULJR5ROOHPEHUJFRPRPHPEURVVXSOHQWHVSDUDFRPSRUHP
D&5(
(QGHUHoRQD,QWHUQHWKWWSZZZVHQDGRJRYEUDWLYLGDGHSOHQDULRVI
,QIRUPDo}HV6XEVHFUHWDULDGH,QIRUPDo}HV

(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR'(0GHVLJQDQGRR6HQDGRU-RVp$JULSLQRFRPRPHPEURWLWXODUHR6HQDGRU
'HPyVWHQHV7RUUHVFRPRPHPEURVXSOHQWHSDUDFRPSRUHPD&5(
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR%ORFR30'%3336&30139GHVLJQDQGRRV6HQDGRUHV-DUEDV
9DVFRQFHORV/XL]+HQULTXH9DOGLU5DXSS9LWDOGR5HJR3HGUR6LPRQH)UDQFLVFR'RUQHOOHVFRPRPHPEURVWLWXODUHVHRV6HQDGRUHV/REmR)LOKR
5RPHUR-XFi$QD$PpOLD5REHUWR5HTXLmR5LFDUGR)HUUDoRH(GXDUGR$PRULPFRPRPHPEURVVXSOHQWHVSDUDFRPSRUHPD&5(
(PR6HQDGRU,QiFLR$UUXGDpGHVLJQDGRPHPEURVXSOHQWHHPYDJDFHGLGDSURYLVRULDPHQWHSHOR3DUWLGR7UDEDOKLVWD%UDVLOHLUR37%DR
%ORFRGH$SRLRDR*RYHUQRQD&RPLVVmR 2)Q*/37%2)Q*/%$* 
(PD&RPLVVmRUHXQLGDHOHJHXRV6HQDGRUHV)HUQDQGR&ROORUH&ULVWRYDP%XDUTXHUHVSHFWLYDPHQWH3UHVLGHQWHH9LFH3UHVLGHQWHGHVWH
FROHJLDGR
(PR6HQDGRU3DXOR%DXHUpGHVLJQDGRPHPEURWLWXODUGR%ORFR3DUODPHQWDU36'%'(0QD&RPLVVmR 2IQ*/36'% HP
VXEVWLWXLomRj6HQDGRUD/~FLD9kQLD
(PR6HQDGRU/LQGEHUJK)DULDVpGHVLJQDGRPHPEURVXSOHQWHQD&RPLVVmRHPVXEVWLWXLomRDR6HQDGRU:DOWHU3LQKHLUR 2IQ
*/'%$*

6HFUHWiULR D $OYDUR$UD~MR6RX]D
5HXQL}HVTXLQWDVIHLUDVjVK3OHQiULRQ$OD$OH[DQGUH&RVWD
7HOHIRQH V 
)D[
(PDLOVFRPFUH#VHQDGRJRYEU

 68%&20,6623(50$1(17('(3527(d2'26&,'$'26%5$6,/(,52612
(;7(5,25
)LQDOLGDGH6XEFRPLVVmRFULDGDSHORV55(VQHGR6HQDGRU0DUFHOR&ULYHOODHGR6HQDGRU
7LmR 9LDQD UHVSHFWLYDPHQWH FRP R REMHWLYR GH HVWXGDU SURSRU H DGRWDU DV PHGLGDV QHFHVViULDV j
LPSOHPHQWDomRGDVSURSRVWDVDSURYDGDVQR,(QFRQWUR,EpULFRGD&RPXQLGDGHGH%UDVLOHLURVQR([WHULRU
GHQWURGR3URMHWR%UDVLOHLURVQR([WHULRU
1~PHURGHPHPEURVWLWXODUHVHVXSOHQWHV

6HFUHWiULR D $OYDUR$UD~MR6RX]D
7HOHIRQH V 
)D[
(PDLOVFRPFUH#VHQDGRJRYEU

(QGHUHoRQD,QWHUQHWKWWSZZZVHQDGRJRYEUDWLYLGDGHSOHQDULRVI
,QIRUPDo}HV6XEVHFUHWDULDGH,QIRUPDo}HV

 68%&20,6623(50$1(17('($&203'$5,2('25(*,0(
,17(51$&,21$/62%5(08'$1d$6&/,0È7,&$6
)LQDOLGDGH6XEFRPLVVmRFULDGDSHOR55(Q GR6HQDGRU+HUiFOLWR)RUWHVFRPRREMHWLYRGH
DFRPSDQKDUHVWXGDUHPRQLWRUDUDLPSOHPHQWDomRGDVSROtWLFDVS~EOLFDVQDFLRQDLVGHFRUUHQWHVGRVHVIRUoRV
PXQGLDLV SDUD R FRPEDWH DR DTXHFLPHQWR JOREDO TXH VH LQLFLDUDP FRP D &RQIHUrQFLD4XDGUR VREUH
0XGDQoD&OLPiWLFDDVVLQDGRQR5LRGH-DQHLURHPDVVLPFRPRFRQWULEXLUSDUDRDSHUIHLoRDPHQWR
GHVVD LPSOHPHQWDomR VRE D SHUVSHFWLYD GD SROtWLFD H[WHUQD EUDVLOHLUD SRU PHLR GD IRUPXODomR GH
SURSRVLo}HVGHQRUPDVHTXDLVTXHURXWURVDWRVTXHIRUHPGDFRPSHWrQFLDGR3RGHU/HJLVODWLYR
1~PHURGHPHPEURVWLWXODUHVHVXSOHQWHV
35(6,'(17(6HQDGRU&ULVWRYDP%XDUTXH 3'7')  
9,&(35(6,'(17(6HQDGRU)UDQFLVFR'RUQHOOHV 335-  

7,78/$5(6
683/(17(6
%ORFRGH$SRLRDR*RYHUQR 37353'736%3&'2%35%
&ULVWRYDP%XDUTXH 3'7

%ODLUR0DJJL 35

/LQGEHUJK)DULDV 37

*OHLVL+RIIPDQQ 37

%ORFR3DUODPHQWDU 30'%3336&30139
/XL]+HQULTXH 30'%

0DUFHOR&ULYHOOD 35%

)UDQFLVFR'RUQHOOHV 33

,QiFLR$UUXGD 3&'2%

%ORFR3DUODPHQWDU0LQRULD 36'%'(0
$OR\VLR1XQHV)HUUHLUD 36'%
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1RWDV
9DJDFHGLGDDR362/ 2IQ&5(35(6
(PIRLOLGRR2ItFLRQ&5(35(6FRPXQLFDQGRDHOHLomRQRGLDGHDEULOGRDQRHPFXUVRGRV6HQDGRUHV&ULVWRYDP
%XDUTXHH)UDQFLVFR'RUQHOOHVSDUD3UHVLGHQWHH9LFH3UHVLGHQWHGD6XEFRPLVVmRUHVSHFWLYDPHQWH
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD&RPLVVmRGH5HODo}HV([WHULRUHVH'HIHVD1DFLRQDOGHVLJQDQGRRV6HQDGRUHV&ULVWRYDP%XDUTXH
/LQGEHUJK)DULDV/XL]+HQULTXH)UDQFLVFR'RUQHOOHVH$OR\VLR1XQHV)HUUHLUDFRPRPHPEURVWLWXODUHVHRV6HQDGRUHV%ODLUR0DJJL*OHLVL+RIIPDQQ
0DUFHOR&ULYHOOD,QiFLR$UUXGDH5DQGROIH5RGULJXHVFRPRPHPEURVVXSOHQWHVSDUDFRPSRUHPD6XEFRPLVVmR3HUPDQHQWHGH$FRPSDQKDPHQWRGD5LR
HGR5HJLPH,QWHUQDFLRQDOVREUH0XGDQoDV&OLPiWLFDV
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD&5(LQIRUPDQGRRDGLWDPHQWRGR55(QSHOR55(Q&5(TXHDOWHURXR
QRPHGHVWHFROHJLDGRHDPSOLRXVXDFRPSHWrQFLDSDUDWDPEpPDFRPSDQKDURSODQHMDPHQWRHDVDWLYLGDGHVGD&RQIHUrQFLDGDV1Do}HV8QLGDVVREUH
'HVHQYROYLPHQWR6XVWHQWiYHO5LR

6HFUHWiULR D $OYDUR$UD~MR6RX]D
7HOHIRQH V 
)D[
(PDLOVFRPFUH#VHQDGRJRYEU

(QGHUHoRQD,QWHUQHWKWWSZZZVHQDGRJRYEUDWLYLGDGHSOHQDULRVI
,QIRUPDo}HV6XEVHFUHWDULDGH,QIRUPDo}HV

 68%&20,6623(50$1(17(3$5$02'(51,=$d2(5($3$5(/+$0(172
'$6)25d$6$50$'$6
)LQDOLGDGH 6XEFRPLVVmR FULDGD SHOR 55( Q  GD &RPLVVmR GH 5HODo}HV ([WHULRUHV H 'HIHVD
1DFLRQDOFRPRREMHWLYRGHWUDWDUGHDVVXQWRVGHVHXLQWHUHVVH
1~PHURGHPHPEURVWLWXODUHVHVXSOHQWHV

6HFUHWiULR D $OYDUR$UD~MR6RX]D
7HOHIRQH V 
)D[
(PDLOVFRPFUH#VHQDGRJRYEU

(QGHUHoRQD,QWHUQHWKWWSZZZVHQDGRJRYEUDWLYLGDGHSOHQDULRVI
,QIRUPDo}HV6XEVHFUHWDULDGH,QIRUPDo}HV

 68%&20,6623(50$1(17('$$0$=Ð1,$('$)$,;$'()5217(,5$
)LQDOLGDGH 6XEFRPLVVmR FULDGD SHOR 55( Q  GD &RPLVVmR GH 5HODo}HV ([WHULRUHV H 'HIHVD
1DFLRQDOFRPRREMHWLYRGHDFRPSDQKDUDVDo}HVQD)DL[DGH)URQWHLUD
1~PHURGHPHPEURVWLWXODUHVHVXSOHQWHV
35(6,'(17(6HQDGRU0R]DULOGR&DYDOFDQWL 37%55  
9,&(35(6,'(17(6HQDGRUD$QD$PpOLD 3356  
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0DUFHOR&ULYHOOD 35%
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9DOGLU5DXSS 30'%
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&\UR0LUDQGD 36'%  
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1RWDV
(PR6HQDGRU&\UR0LUDQGDpGHVLJQDGRPHPEURVXSOHQWHGD6XEFRPLVVmRHPVXEVWLWXLomRDR6HQDGRU$OR\VLR1XQHV)HUUHLUD 2I
&5(35(6
(PR6HQDGRU$OR\VLR1XQHV)HUUHLUDpGHVLJQDGRPHPEURWLWXODUGD6XEFRPLVVmRHPVXEVWLWXLomRj6HQDGRUD/~FLD9kQLD 2IQ
&5(35(6
(PR6HQDGRU-RmR3HGURpGHVLJQDGRPHPEURVXSOHQWHGD6XEFRPLVVmR 2I&5(35(6
(PD6XEFRPLVVmRUHXQLGDHOHJHXR6HQDGRU0R]DULOGR&DYDOFDQWLHD6HQDGRUD$QD$PpOLDUHVSHFWLYDPHQWH3UHVLGHQWHH
9LFH3UHVLGHQWHGHVWHFROHJLDGR 2)1&5(35(6 

6HFUHWiULR D $OYDUR$UD~MR6RX]D
7HOHIRQH V 
)D[
(PDLOVFRPFUH#VHQDGRJRYEU

(QGHUHoRQD,QWHUQHWKWWSZZZVHQDGRJRYEUDWLYLGDGHSOHQDULRVI
,QIRUPDo}HV6XEVHFUHWDULDGH,QIRUPDo}HV

 &20,662'(6(59,d26'(,1)5$(6758785$&,
1~PHURGHPHPEURVWLWXODUHVHVXSOHQWHV
35(6,'(17(6HQDGRUD/~FLD9kQLD 36'%*2  
9,&(35(6,'(17(6HQDGRU%ODLUR0DJJL 3507  
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-RVp3LPHQWHO 37

-RUJH9LDQD 37

:HOOLQJWRQ'LDV 37

:DOWHU3LQKHLUR 37

0DUFHOR&ULYHOOD 35%

%ODLUR0DJJL 35

9LFHQWLQKR$OYHV 35

$FLU*XUJDF] 3'7

3HGUR7DTXHV 3'7

$QWRQLR&DUORV9DODGDUHV 36%

5RGULJR5ROOHPEHUJ 36%

,QiFLR$UUXGD 3&'2%

9DQHVVD*UD]]LRWLQ 3&'2%

%ORFR3DUODPHQWDU 30'%3336&30139
9DOGLU5DXSS 30'%

5RPHUR-XFi 30'%

:DOGHPLU0RND 30'%
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5REHUWR5HTXLmR 30'%

9LWDOGR5rJR 30'%

-RmR$OEHUWR6RX]D 30'%
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:LOVRQ6DQWLDJR 30'%

(GXDUGR%UDJD 30'%

&DVLOGR0DOGDQHU 30'%
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-D\PH&DPSRV '(0
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$UPDQGR0RQWHLUR

0R]DULOGR&DYDOFDQWL

-RmR9LFHQWH&ODXGLQR

362/




1RWDV
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR37%GHVLJQDQGRR6HQDGRU)HUQDQGR&ROORUFRPRPHPEURWLWXODUHRV6HQDGRUHV
$UPDQGR0RQWHLURH-RmR9LFHQWH&ODXGLQRFRPRPHPEURVVXSOHQWHVSDUDFRPSRUHPD&,
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR37%GHVLJQDQGRR6HQDGRU0R]DULOGR&DYDOFDQWLFRPRPHPEURWLWXODUSDUD
FRPSRUD&,
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR36'%GHVLJQDQGRRV6HQDGRUHV)OH[D5LEHLUR/~FLD9kQLDH3DXOR%DXHUFRPR
PHPEURVWLWXODUHVHRV6HQDGRUHV$pFLR1HYHV$OR\VLR1XQHVH&\UR0LUDQGDFRPRPHPEURVVXSOHQWHVSDUDFRPSRUHPD&,
(QGHUHoRQD,QWHUQHWKWWSZZZVHQDGRJRYEUDWLYLGDGHSOHQDULRVI
,QIRUPDo}HV6XEVHFUHWDULDGH,QIRUPDo}HV



(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR30'%GHVLJQDQGRRV6HQDGRUHV9DOGLU5DXSS:DOGHPLU0RND/REmR)LOKR
9LWDOGR5rJR5LFDUGR)HUUDoR(GXDUGR%UDJD&LUR1RJXHLUDH)UDQFLVFR'RUQHOOHVFRPRPHPEURVWLWXODUHVHRV6HQDGRUHV5RPHUR-XFi*LOYDP
%RUJHV5REHUWR5HTXLmR-RmR$OEHUWR6RX]D:LOVRQ6DQWLDJR&DVLOGR0DOGDQHU(GXDUGR$PRULPH,YR&DVVROFRPRPHPEURVVXSOHQWHVSDUD
FRPSRUHPD&,
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR37HGR%ORFRGH$SRLRDR*RYHUQRGHVLJQDQGRRV6HQDGRUHV/LQGEHUJK)DULDV
'HOFtGLR$PDUDO-RUJH9LDQD:DOWHU3LQKHLUR%ODLUR0DJJL$FLU*XUJDF]$QWRQLR&DUORV9DODGDUHVH,QiFLR$UUXGDFRPRPHPEURVWLWXODUHVHRV
6HQDGRUHV+XPEHUWR&RVWD-RVp3LPHQWHO:HOOLQJWRQ'LDV0DUFHOR&ULYHOOD9LFHQWLQKR$OYHV3HGUR7DTXHV5RGULJR5ROOHPEHUJHD6HQDGRUD
9DQHVVD*UD]]LRWLQFRPRPHPEURVVXSOHQWHVSDUDFRPSRUHPD&,
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR'(0GHVLJQDQGRR6HQDGRU'HPyVWHQHV7RUUHVFRPRPHPEURWLWXODUHR
6HQDGRU-D\PH&DPSRVFRPRPHPEURVXSOHQWHSDUDFRPSRUHPD&,
(PD&RPLVVmRUHXQLGDHOHJHXD6HQDGRUD/~FLD9kQLD3UHVLGHQWHHR6HQDGRU%ODLUR0DJJL9LFH3UHVLGHQWHGHVWHFROHJLDGR 2)Q
&, 
(PR6HQDGRU0iULR&RXWRpGHVLJQDGRPHPEURWLWXODUGR%ORFR3DUODPHQWDU36'%'(0QD&RPLVVmR 2IQ*/36'% HP
VXEVWLWXLomRDR6HQDGRU3DXOR%DXHU
(PR6HQDGRU*LOYDP%RUJHVOLFHQFLRXVHQRVWHUPRVGRDUWLQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRSRUGLDVDSDUWLUGH
FRQIRUPH546QGHIHULGRQDVHVVmRGH
(PR6HQDGRU*HRYDQL%RUJHVpGHVLJQDGRVXSOHQWHGR%ORFR30'%3336&30139QD&RPLVVmRHPVXEVWLWXLomRDR6HQDGRU*LOYDP
%RUJHV 2IQ*/30'% 

6HFUHWiULR D -RVp$OH[DQGUH*LUmR0GD6LOYD
5HXQL}HVTXLQWDVIHLUDVjVK3OHQiULRQ$OD$OH[DQGUH&RVWD
7HOHIRQH V 
)D[
(PDLOVFRPFL#VHQDGRJRYEU

 68%&20,6623(50$1(17(3/$12'($&(/(5$d2'2&5(6&,0(172
)LQDOLGDGH6XEFRPLVVmRFULDGDSHOR54,QGD&RPLVVmRGH6HUYLoRVGH,QIUDHVWUXWXUDFRPR
REMHWLYRGHDFRPSDQKDUDLPSOHPHQWDomRGR3ODQRGH$FHOHUDomRGR&UHVFLPHQWR3$&
1~PHURGHPHPEURVWLWXODUHVHVXSOHQWHV

 68%&20,6623(50$1(17('(,1)5$(6758785$('(6(192/9,0(172
85%$12
)LQDOLGDGH'HEDWHUWHPDVUHODFLRQDGRVjLQIUDHVWUXWXUDHGHVHQYROYLPHQWRXUEDQR
1~PHURGHPHPEURVWLWXODUHVHVXSOHQWHV

6HFUHWiULR D -RVp$OH[DQGUH*LUmR0GD6LOYD
7HOHIRQH V 
)D[
(PDLOVFRPFL#VHQDGRJRYEU
(QGHUHoRQD,QWHUQHWKWWSZZZVHQDGRJRYEUDWLYLGDGHSOHQDULRVI
,QIRUPDo}HV6XEVHFUHWDULDGH,QIRUPDo}HV

 &20,662'('(6(192/9,0(1725(*,21$/(785,602&'5
1~PHURGHPHPEURVWLWXODUHVHVXSOHQWHV
35(6,'(17(6HQDGRU%HQHGLWRGH/LUD 33$/  
9,&(35(6,'(17(6HQDGRU(GXDUGR$PRULP 36&6(  
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%ORFRGH$SRLRDR*RYHUQR 37353'736%3&'2%35%
:HOOLQJWRQ'LDV 37  

3DXOR3DLP 37
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-RmR3HGUR 37

9DQHVVD*UD]]LRWLQ 3&'2%

-RVp3LPHQWHO 37  

9LFHQWLQKR$OYHV 35

0DJQR0DOWD 35

-RmR'XUYDO 3'7

$FLU*XUJDF] 3'7

/tGLFHGD0DWD 36%



%ORFR3DUODPHQWDU 30'%3336&30139
$QD$PpOLD 33

-RmR$OEHUWR6RX]D 30'%

(GXDUGR$PRULP 36&

/REmR)LOKR 30'%

9LWDOGR5rJR 30'%

9$*2 

:LOVRQ6DQWLDJR 30'%

(XQtFLR2OLYHLUD 30'%

&LUR1RJXHLUD 33

,YR&DVVRO 33

%HQHGLWRGH/LUD 33

*DULEDOGL$OYHV 30'%

%ORFR3DUODPHQWDU0LQRULD 36'%'(0
$WDtGHV2OLYHLUD 36'% 



/~FLD9kQLD 36'%

&tFHUR/XFHQD 36'%

0DULVD6HUUDQR 36'%

0DULDGR&DUPR$OYHV '(0

-RVp$JULSLQR '(0  
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1RWDV
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR36'%GHVLJQDQGRRV6HQDGRUHV$pFLR1HYHVH&tFHUR/XFHQDFRPRPHPEURV
WLWXODUHVHDV6HQDGRUDV/~FLD9kQLDH0DULVD6HUUDQRFRPRPHPEURVVXSOHQWHVSDUDFRPSRUHPD&'5
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR37%GHVLJQDQGRR6HQDGRU0R]DULOGR&DYDOFDQWLFRPRPHPEURWLWXODUHR6HQDGRU
$UPDQGR0RQWHLURFRPRPHPEURVXSOHQWHSDUDFRPSRUHPD&'5
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR%ORFR30'%3336&30139GHVLJQDQGRD6HQDGRUD$QD$PpOLDHRV
6HQDGRUHV(GXDUGR$PRULP9LWDOGR5HJR:LOVRQ6DQWLDJR&LUR1RJXHLUDH%HQHGLWRGH/LUDFRPRPHPEURVWLWXODUHVHRV6HQDGRUHV-RmR$OEHUWR
6RX]D/REmR)LOKR-DUEDV9DVFRQFHORV(XQtFLR2OLYHLUD,YR&DVVROH*DULEDOGL$OYHVFRPRPHPEURVVXSOHQWHVSDUDFRPSRUHPD&'5
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR%ORFRGH$SRLRDR*RYHUQRGHVLJQDQGRRV6HQDGRUHV-RVp3LPHQWHO$QD
5LWD(VJiULR9DQHVVD*UD]]LRWLQ9LFHQWLQKR$OYHV-RmR'XUYDOH/tGLFHGD0DWDFRPRPHPEURVWLWXODUHVHRV6HQDGRUHV3DXOR3DLP-RmR3HGUR
:HOOLQJWRQ'LDV0DJQR0DOWDH$FLU*XUJDF]FRPRPHPEURVVXSOHQWHVSDUDFRPSRUHPD&'5
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR'(0GHVLJQDQGRD6HQDGRUD0DULDGR&DUPR$OYHVFRPRPHPEURWLWXODUHD
6HQDGRUD.iWLD$EUHXFRPRPHPEURVXSOHQWHSDUDFRPSRUHPD&'5
(PD&RPLVVmRUHXQLGDHOHJHXRV6HQDGRUHV%HQHGLWRGH/LUDH(GXDUGR$PRULPUHVSHFWLYDPHQWH3UHVLGHQWHH9LFH3UHVLGHQWHGHVWH
FROHJLDGR
(QGHUHoRQD,QWHUQHWKWWSZZZVHQDGRJRYEUDWLYLGDGHSOHQDULRVI
,QIRUPDo}HV6XEVHFUHWDULDGH,QIRUPDo}HV

(PR6HQDGRU:HOOLQJWRQ'LDVpGHVLJQDGRPHPEURWLWXODUGR%ORFRGH$SRLRDR*RYHUQRQD&RPLVVmRHPVXEVWLWXLomRDR6HQDGRU-RVp
3LPHQWHOTXHSDVVDDRFXSDUDYDJDGHVXSOHQWHGHVWLQDGDDR%ORFR 2ItFLRQ*/'%$* 
(PR6HQDGRU-RVp3LPHQWHOIRLVXEVWLWXtGRSHOR6HQDGRU:HOOLQJWRQ'LDVFRPRPHPEURWLWXODUGR%ORFRGH$SRLRDR*RYHUQRQD
&RPLVVmRSDVVDQGRDFRPS{ODFRPRVXSOHQWHHPYDJDGHVWLQDGDDR%ORFR 2ItFLRQ*/'%$* 
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*/'(0 HPVXEVWLWXLomRj6HQDGRUD.iWLD$EUHX
(PR6HQDGRU$WDtGHV2OLYHLUDpGHVLJQDGRWLWXODUGR%ORFR3DUODPHQWDUGD0LQRULD 36'%'(0 QD&RPLVVmRHPVXEVWLWXLomRDR
6HQDGRU$pFLR1HYHV 2IQ*/36'% 

6HFUHWiULR D 6HOPD0tULDP3HUSpWXR0DUWLQV
5HXQL}HVTXDUWDVIHLUDVjVK
7HOHIRQH V 
)D[
(PDLOVFRPFGU#VHQDGRJRYEU

(QGHUHoRQD,QWHUQHWKWWSZZZVHQDGRJRYEUDWLYLGDGHSOHQDULRVI
,QIRUPDo}HV6XEVHFUHWDULDGH,QIRUPDo}HV
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1~PHURGHPHPEURVWLWXODUHVHVXSOHQWHV
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9,&(35(6,'(17(6HQDGRU(GXDUGR$PRULP 36&6(  
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:HOOLQJWRQ'LDV 37

-RVp3LPHQWHO 37

/tGLFHGD0DWD 36%

0DJQR0DOWD 35

%ORFR3DUODPHQWDU 30'%3336&30139
(GXDUGR$PRULP 36&

&LUR1RJXHLUD 33

9LWDOGR5rJR 30'%

:LOVRQ6DQWLDJR 30'%

%ORFR3DUODPHQWDU0LQRULD 36'%'(0
0DULDGR&DUPR$OYHV '(0

&tFHUR/XFHQD 36'%



1RWDV
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6HFUHWiULR D 6HOPD0tULDP3HUSpWXR0DUWLQV
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9,&(35(6,'(17(6HQDGRU9LFHQWLQKR$OYHV 3572  
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(PD6XEFRPLVVmRUHXQLGDHOHJHXD6HQDGRUD9DQHVVD*UD]]LRWLQHR6HQDGRU9LFHQWLQKR$OYHVUHVSHFWLYDPHQWH3UHVLGHQWHH
9LFH3UHVLGHQWHGHVWHFROHJLDGR
9DJRHPHPYLUWXGHGHR6HQDGRU$pFLR1HYHVQmRSHUWHQFHUPDLVj&RPLVVmRGH'HVHQYROYLPHQWR5HJLRQDOH7XULVPR 2IQ
*/36'% 

6HFUHWiULR D 6HOPD0tULDP3HUSpWXR0DUWLQV
7HOHIRQH V 
)D[
(PDLOVFRPFGU#VHQDGRJRYEU

(QGHUHoRQD,QWHUQHWKWWSZZZVHQDGRJRYEUDWLYLGDGHSOHQDULRVI
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6HFUHWiULR D 6HOPD0tULDP3HUSpWXR0DUWLQV
7HOHIRQH V 
)D[
(PDLOVFRPFGU#VHQDGRJRYEU
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)LQDOLGDGH6XEFRPLVVmRFULDGDSHOR5'5QGD6HQDGRUD/tGLFHGD0DWDFRPRREMHWLYRGH
DFRPSDQKDU DYDOLDU H ILVFDOL]DU WRGDV DV Do}HV HPSUHHQGLGDV SDUD D UHDOL]DomR GD &RSD GR 0XQGR GH
)XWHEROHPQR%UDVLOEHPFRPRSDUDRV-RJRV2OtPSLFRVH3DUDROtPSLFRVHPQDFLGDGHGR
5LRGH-DQHLUR

6HFUHWiULR D 6HOPD0tULDP3HUSpWXR0DUWLQV
7HOHIRQH V 
)D[
(PDLOVFRPFGU#VHQDGRJRYEU

(QGHUHoRQD,QWHUQHWKWWSZZZVHQDGRJRYEUDWLYLGDGHSOHQDULRVI
,QIRUPDo}HV6XEVHFUHWDULDGH,QIRUPDo}HV

 &20,662'($*5,&8/785$(5()250$$*5È5,$&5$
1~PHURGHPHPEURVWLWXODUHVHVXSOHQWHV
35(6,'(17(6HQDGRU$FLU*XUJDF] 3'752  
9,&(35(6,'(17(6HQDGRU:DOGHPLU0RND 30'%06  
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5REHUWR5HTXLmR 30'%
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%ORFR3DUODPHQWDU0LQRULD 36'%'(0
)OH[D5LEHLUR 36'%  

$OR\VLR1XQHV)HUUHLUD 36'%

&\UR0LUDQGD 36'%

0DULVD6HUUDQR 36'%  

-D\PH&DPSRV '(0

'HPyVWHQHV7RUUHV '(0  

37%
 

0R]DULOGR&DYDOFDQWL 

362/




1RWDV
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR36'%GHVLJQDQGRD6HQDGRUD0DULVD6HUUDQRHR6HQDGRU&\UR0LUDQGDFRPR
PHPEURVWLWXODUHVHRV6HQDGRUHV$OR\VLR1XQHVH)OH[D5LEHLURFRPRPHPEURVVXSOHQWHVSDUDFRPSRUHPD&5$
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR'(0GHVLJQDQGRR6HQDGRU-D\PH&DPSRVFRPRPHPEURWLWXODUHD6HQDGRUD
.iWLD$EUHXFRPRPHPEURVXSOHQWHSDUDFRPSRUHPD&5$
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR30'%GHVLJQDQGRRV6HQDGRUHV:DOGHPLU0RND&DVLOGR0DOGDQHU(GXDUGR
$PRULP$QD$PpOLD,YR&DVVROH%HQHGLWRGH/LUDFRPRPHPEURVWLWXODUHVHRV6HQDGRUHV*DULEDUGL$OYHV5REHUWR5HTXLmR9DOGLU5DXSS/XL]
+HQULTXH&LUR1RJXHLUDH-RmR$OEHUWR6RX]DFRPRPHPEURVVXSOHQWHVSDUDFRPSRUHPD&5$
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGR/tGHUGR%ORFRGH$SRLRDR*RYHUQRGHVLJQDQGRRV6HQDGRUHV'HOFtGLR$PDUDO*OHLVL
+RIIPDQQ-RmR3HGUR&OpVLR$QGUDGHH$FLU*XUJDF]FRPRPHPEURVWLWXODUHVD6HQDGRUDÆQJHOD3RUWHODHRV6HQDGRUHV(GXDUGR6XSOLF\:DOWHU
3LQKHLUR%ODLR0DJJL-RmR'XUYDOH$QWRQLR&DUORV9DODGDUHVFRPRPHPEURVVXSOHQWHVSDUDFRPSRUHPD&5$
9DJDFHGLGDWHPSRUDULDPHQWHDR3DUWLGRGR0RYLPHQWR'HPRFUiWLFR%UDVLOHLUR30'% 2)Q*/37% 
(PD&RPLVVmRUHXQLGDHOHJHXRV6HQDGRUHV$FLU*XUJDF]H:DOGHPLU0RNDUHVSHFWLYDPHQWH3UHVLGHQWHH9LFH3UHVLGHQWHGHVWH
FROHJLDGR
(PR6HQDGRU)OH[D5LEHLURpGHVLJQDGRPHPEURWLWXODUGR%ORFR3DUODPHQWDU36'%'(0QD&RPLVVmR 2IQ*/36'% HP
VXEVWLWXLomRj6HQDGRUD0DULVD6HUUDQR
(QGHUHoRQD,QWHUQHWKWWSZZZVHQDGRJRYEUDWLYLGDGHSOHQDULRVI
,QIRUPDo}HV6XEVHFUHWDULDGH,QIRUPDo}HV



(PD6HQDGRUD0DULVD6HUUDQRpGHVLJQDGDPHPEURVXSOHQWHGR%ORFR3DUODPHQWDU36'%'(0QD&RPLVVmR 2IQ*/36'% 
HPVXEVWLWXLomRDR6HQDGRU)OH[D5LEHLUR
(PR6HQDGRU5RGULJR5ROOHPEHUJpGHVLJQDGRPHPEURWLWXODUGR%ORFRGH$SRLRDR*RYHUQRQD&RPLVVmR 2IQ*/%$* 
(PR6HQDGRU0R]DULOGR&DYDOFDQWLpGHVLJQDGRPHPEURVXSOHQWHGR37%QD&RPLVVmR 2I*/37% 
(PR6HQDGRU'HPyVWHQHV7RUUHVpGHVLJQDGRPHPEURVXSOHQWHGR%ORFR3DUODPHQWDU0LQRULD 36'%'(0 QD&RPLVVmR 2I
*/'(0 HPVXEVWLWXLomRj6HQDGRUD.iWLD$EUHX

6HFUHWiULR D 0DUFHOOR9DUHOOD
5HXQL}HVTXLQWDVIHLUDVjVK
7HOHIRQH V 
(PDLOPDUFHOOR#VHQDGRJRYEU

 68%&20,6623(50$1(17('26%,2&20%867Ë9(,6
1~PHURGHPHPEURVWLWXODUHVHVXSOHQWHV

6HFUHWiULR D 0DUFHOOR9DUHOOD
7HOHIRQH V 
(PDLOPDUFHOOR#VHQDGRJRYEU

 68%&20,6627(0325È5,$3$5$$&203$1+$5$32/Ë7,&$$*5Ë&2/$
%5$6,/(,5$
)LQDOLGDGH6XEFRPLVVmRFULDGDSHOR55$QGD&RPLVVmRGH$JULFXOWXUDH5HIRUPD$JUiULD
GHVWLQDGDDDFRPSDQKDUDH[HFXomRGDSROtWLFDDJUtFRODEUDVLOHLUD

6HFUHWiULR D 0DUFHOOR9DUHOOD
7HOHIRQH V 
(PDLOPDUFHOOR#VHQDGRJRYEU

(QGHUHoRQD,QWHUQHWKWWSZZZVHQDGRJRYEUDWLYLGDGHSOHQDULRVI
,QIRUPDo}HV6XEVHFUHWDULDGH,QIRUPDo}HV

 &20,662'(&,Ç1&,$7(&12/2*,$
,129$d2&2081,&$d2(,1)250È7,&$&&7
1~PHURGHPHPEURVWLWXODUHVHVXSOHQWHV
35(6,'(17(6HQDGRU(GXDUGR%UDJD 30'%$0  
9,&(35(6,'(17(6HQDGRU*LP$UJHOOR 37%')  
7,78/$5(6
683/(17(6
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5DQGROIH5RGULJXHV

0DULQRU%ULWR

1RWDV
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR362/GHVLJQDQGRR6HQDGRU5DQGROIH5RGULJXHVFRPRPHPEURWLWXODUHD6HQDGRUD
0DULQRU%ULWRFRPRPHPEURVXSOHQWHSDUDFRPSRUHPD&&7
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR36'%GHVLJQDQGRRV6HQDGRUHV&\UR0LUDQGDH)OH[D5LEHLURFRPRPHPEURV
WLWXODUHVHRV6HQDGRUHV$OR\VLR1XQHVH&tFHUR/XFHQDFRPRPHPEURVVXSOHQWHVSDUDFRPSRUHPD&&7
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR37%GHVLJQDQGRR6HQDGRU*LP$UJHOORFRPRPHPEURWLWXODUHR6HQDGRU
)HUQDQGR&ROORUFRPRPHPEURVXSOHQWHSDUDFRPSRUHPD&&7
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR30'%GHVLJQDQGRRV6HQDGRUHV(GXDUGR%UDJD9DOGLU5DXSS9LWDOGR
5rJR/REmR)LOKR&LUR1RJXHLUDH(XQtFLR2OLYHLUDFRPRPHPEURVWLWXODUHVHRV6HQDGRUHV*LOYDP%RUJHV/XL]+HQULTXH5LFDUGR)HUUDoR5HQDQ
&DOKHLURV,YR&DVVROH%HQHGLWRGH/LUDFRPRPHPEURVVXSOHQWHVSDUDFRPSRUD&&7
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR%ORFRGH$SRLRDR*RYHUQRGHVLJQDQGRD6HQDGRUDÆQJHOD3RUWHODHRV
6HQDGRUHV$QtEDO'LQL]:DOWHU3LQKHLUR-RmR5LEHLUR3HGUR7DTXHVH5RGULJR5ROOHPEHUJFRPRPHPEURVWLWXODUHVHRV6HQDGRUHV'HOFtGLR$PDUDO
3DXOR3DLP0DJQR0DOWD&ULVWRYDP%XDUTXHHD6HQDGRUD/tGLFHGD0DWDFRPRPHPEURVVXSOHQWHVSDUDFRPSRUHPD&&7
(QGHUHoRQD,QWHUQHWKWWSZZZVHQDGRJRYEUDWLYLGDGHSOHQDULRVI
,QIRUPDo}HV6XEVHFUHWDULDGH,QIRUPDo}HV



(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR'(0GHVLJQDQGRR6HQDGRU-RVp$JULSLQRFRPRPHPEURWLWXODUHD6HQDGRUD
0DULDGR&DUPR$OYHVFRPRPHPEURVXSOHQWHSDUDFRPSRUD&&7
(PIRLOLGRR2ItFLRQGHGD/LGHUDQoDGR%ORFRGH$SRLRDR*RYHUQRGHVLJQDQGRR6HQDGRU0DUFHOR&ULYHOODFRPR
PHPEURVXSOHQWHSDUDFRPSRUD&&7
(PR6HQDGRU0DUFHOR&ULYHOODpGHVLJQDGRPHPEURVXSOHQWHGR%ORFRGH$SRLRDR*RYHUQRQD&RPLVVmR 2)Q*/'%$*
(PD&RPLVVmRUHXQLGDHOHJHXRV6HQDGRUHV(GXDUGR%UDJDH*LP$UJHORUHVSHFWLYDPHQWH3UHVLGHQWHH9LFH3UHVLGHQWHGHVWHFROHJLDGR
(PR6HQDGRU*LOYDP%RUJHVOLFHQFLRXVHQRVWHUPRVGRDUWLQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRSRUGLDVDSDUWLUGH
FRQIRUPH546QGHIHULGRQDVHVVmRGH
26HQDGRU-RmR5LEHLUROLFHQFLRXVHQRVWHUPRVGRDUWLQFLVR,GR5HJLPHQWR,QWHUQRSHORSHUtRGRGHGHPDLRDGHDJRVWRGHFRQIRUPH
5HTXHULPHQWRQDSURYDGRQDVHVVmRGH
(PR6HQDGRU*HRYDQL%RUJHVpGHVLJQDGRVXSOHQWHGR%ORFR30'%3336&30139QD&RPLVVmRHPVXEVWLWXLomRDR6HQDGRU*LOYDP
%RUJHV 2IQ*/30'% 

6HFUHWiULR D eJOL/XFHQD+HXVL0RUHLUD
5HXQL}HVTXDUWDVIHLUDVjVK
7HOHIRQH V 
)D[
(PDLOVFRPFFW#VHQDGRJRYEU

 68%&20,6623(50$1(17('(6(59,d26'(,1)250È7,&$
1~PHURGHPHPEURVWLWXODUHVHVXSOHQWHV

6HFUHWiULR D eJOL/XFHQD+HXVL0RUHLUD
7HOHIRQH V 
)D[
(PDLOVFRPFFW#VHQDGRJRYEU

(QGHUHoRQD,QWHUQHWKWWSZZZVHQDGRJRYEUDWLYLGDGHSOHQDULRVI
,QIRUPDo}HV6XEVHFUHWDULDGH,QIRUPDo}HV

&20326,d2

&216(/+26HÏ5*26
 &255(*('25,$3$5/$0(17$5
(Resolução do Senado Federal nº 17, de 1993)
6(1$'25(6

&$5*2

6HQDGRU9LWDOGR5rJR 30'%3%

&255(*('25



&255(*('2568%67,7872



&255(*('2568%67,7872
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$WXDOL]DomR

1RWDV
(OHLWRQDVHVVmRSOHQiULDGR6HQDGR)HGHUDOGH

6(&5(7$5,$*(5$/'$0(6$

6HFUHWDULDGH$SRLRD&RQVHOKRVHÏUJmRVGR3DUODPHQWR 6&23
(QGHUHoR6HQDGR)HGHUDO$QH[R,,7pUUHR
7HOHIRQH V )D[
(PDLOVFRS#VHQDGRJRYEU

(QGHUHoRQD,QWHUQHWKWWSZZZVHQDGRJRYEUDWLYLGDGHSOHQDULRVI
,QIRUPDo}HV6XEVHFUHWDULDGH,QIRUPDo}HV

 &216(/+2'(e7,&$('(&2523$5/$0(17$5
(Resolução do Senado Federal nº 20, de 1993)
1~PHURGHPHPEURVWLWXODUHVHVXSOHQWHV
35(6,'(17(6HQDGRU-RmR$OEHUWR6RX]D 30'%0$  
9,&(35(6,'(17(6HQDGRU-D\PH&DPSRV '(007  
(OHLomR*HUDO (OHLomR*HUDO
(OHLomR*HUDO (OHLomR*HUDO
(OHLomR*HUDO (OHLomR*HUDO
(OHLomR*HUDO (OHLomR*HUDO
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&RUUHJHGRUGR6HQDGR 0HPEURQDWRDUWGD5HVROXomRQ
(QGHUHoRQD,QWHUQHWKWWSZZZVHQDGRJRYEUDWLYLGDGHSOHQDULRVI
,QIRUPDo}HV6XEVHFUHWDULDGH,QIRUPDo}HV

9LWDOGR5rJR 30'%3%
$WXDOL]DomR

1RWDV
(OHLWRQDUHXQLmRGR&RQVHOKRUHDOL]DGDHP

6(&5(7$5,$*(5$/'$0(6$

6HFUHWDULDGH$SRLRD&RQVHOKRVHÏUJmRVGR3DUODPHQWR 6&23
(QGHUHoR6HQDGR)HGHUDO$QH[R,,7pUUHR
7HOHIRQH V )D[
(PDLOVFRS#VHQDGRJRYEU

 352&85$'25,$3$5/$0(17$5
(Resolução do Senado Federal nº 40, de 1995)
1~PHURGHPHPEURVWLWXODUHV
6(1$'25

%/2&23$57,'2

:DOGHPLU0RND 30'%06

30'%

'HOFtGLRGR$PDUDO 3706

37

0R]DULOGR&DYDOFDQWL 37%55

37%

'HPyVWHQHV7RUUHV '(0*2

'(0

%HQHGLWRGH/LUD 33$/

33
$WXDOL]DomR

6(&5(7$5,$*(5$/'$0(6$

6HFUHWDULDGH$SRLRD&RQVHOKRVHÏUJmRVGR3DUODPHQWR 6&23
(QGHUHoR6HQDGR)HGHUDO$QH[R,,7pUUHR
7HOHIRQH V )D[
(PDLOVFRS#VHQDGRJRYEU
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(Ato da Comissão Diretora nº 05, de 2005 - Resolução do Senado Federal nº 01, de 2005)
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(Resolução do Senado Federal nº 02, de 2001.)
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(Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009)
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(Resolução do Senado Federal nº 14, de 2010)
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(Resolução do Senado Federal nº 42, de 2010)
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CONSELHOS
CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL
(Criado pelo Decreto Legislativo nº 70/1972)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato nº 1/1973-CN)

COMPOSIÇÃO
Grão-Mestre: Senador José Sarney (PMDB/AP)
Chanceler: Deputado Marco Maia (PT/RS)
MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

MESA DO SENADO FEDERAL

PRESIDENTE
Marco Maia (PT/RS)

PRESIDENTE
José Sarney (PMDB/AP)

1º VICE-PRESIDENTE
Rose de Freitas (PMDB/ES)

1ª VICE-PRESIDENTE
Marta Suplicy (PT/SP)

2º VICE-PRESIDENTE
Eduardo da Fonte (PP/PE)

2º VICE-PRESIDENTE
Wilson Santiago (PMDB/PB)

1º SECRETÁRIO
Eduardo Gomes (PSDB/TO)

1º SECRETÁRIO
Cícero Lucena (PSDB/PB)

2º SECRETÁRIO
Jorge Tadeu Mudalen (DEM/SP)

2º SECRETÁRIO
João Ribeiro (PR/TO)

3º SECRETÁRIO
Inocêncio Oliveira (PR/PE)

3º SECRETÁRIO
João Vicente Claudino (PTB/PI)

4º SECRETÁRIO
Júlio Delgado (PSB/MG)

4º SECRETÁRIO
Ciro Nogueira (PP/PI)

LÍDER DA MAIORIA
Paulo Teixeira (PT/SP)

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MINORIA
Paulo Abi-Ackel (PSDB/MG)

LÍDER DA MINORIA
Mário Couto (PSDB/PA)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
João Paulo Cunha (PT/SP)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
Eunício Oliveira (PMDB/CE)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL
Carlos Alberto Leréia (PSDB/GO)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
Fernando Collor (PTB/AL)
(Atualizada em 09.05.2011)

Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Telefone: (61) 3303-4561 / 3303-5258
E-mail: scop@senado.gov.br
Local: Senado Federal, Anexo II, Térreo
Endereço na Internet: www.senado.gov.br/atividade/conselho/conselho.asp?con=768&amp;origem=CN

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/cn
E-mail: sclcn@senado.gov.br
Informações: (61) 3303-4050

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
(Criado pela Lei nº 8.389/1991)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1/2004)

Número de membros: 13 titulares e respectivos suplentes
COMPOSIÇÃO
Presidente:
Vice-Presidente:
Lei nº 8.389/91, artigo 4º

Titulares

Suplentes

Representante das empresas de
rádio (inciso I)
Representante das empresas de
televisão (inciso II)
Representante de empresas da
imprensa escrita (inciso III)
Engenheiro
com
notório
conhecimento
na
área
de
comunicação social (inciso IV)
Representante
da
categoria
profissional dos jornalistas (inciso
V)
Representante
da
categoria
profissional dos radialistas (inciso
VI)
Representante
da
categoria
profissional dos artistas (inciso
VII)
Representante das categorias
profissionais de cinema e vídeo
(inciso VIII)
Representante da sociedade civil
(inciso IX)
Representante da sociedade civil
(inciso IX)
Representante da sociedade civil
(inciso IX)
Representante da sociedade civil
(inciso IX)
Representante da sociedade civil
(inciso IX)
1ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 5.6.2002
2ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 22.12.2004
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Telefone: (61) 3303-4561 / 3303-5258
E-mail: scop@senado.gov.br
Local: Senado Federal, Anexo II, Térreo
Endereço na Internet: www.senado.gov.br/atividade/conselho/conselho.asp?con=767&amp;origem=CN
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/cn
E-mail: sclcn@senado.gov.br
Informações: (61) 3303-4050

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
(Criado pela Lei nº 8.389/1991)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1/2004)

COMISSÕES DE TRABALHO
01 – COMISSÃO DE REGIONALIZAÇÃO E QUALIDADE DA PROGRAMAÇÃO E DE RADIODIFUSÃO
COMUNITÁRIA
02 – COMISSÃO DE TECNOLOGIA DIGITAL
03 – COMISSÃO DE TV POR ASSINATURA
04 – COMISSÃO DE MARCO REGULATÓRIO
05 – COMISSÃO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Telefone: (61) 3303-4561 / 3303-5258
E-mail: scop@senado.gov.br
Local: Senado Federal, Anexo II, Térreo
Endereço na Internet: www.senado.gov.br/atividade/conselho/conselho.asp?con=767&amp;origem=CN

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/cn
E-mail: sclcn@senado.gov.br
Informações: (61) 3303-4050

REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO PARLAMENTO DO MERCOSUL
(Resolução nº 01/2007-CN)

Número de membros: 9 Senadores e 9 Deputados
COMPOSIÇÃO
Presidente:
Vice-Presidente:
Vice-Presidente:
Senado Federal
Titulares

Suplentes

Câmara dos Deputados
Titulares

Suplentes

MESA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL
Presidente:
Vice-Presidente:
Vice-Presidente:
Vice-Presidente:

Secretário: Antônio Ferreira Costa Filho
Telefones: (61) 3216-6871 / 3216-6878
Fax: (61) 3216-6880
E-mail: cpmc@camara.gov.br
Local: Câmara dos Deputados – Anexo II – Sala T/28
Endereço na Internet: www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-mistas/cpcms

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/cn
E-mail: sclcn@senado.gov.br
Informações: (61) 3303-4050

COMISSÃO MISTA DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA – CCAI
(Art. 6º da Lei nº 9.883/1999)

COMPOSIÇÃO
Presidente: Deputado Carlos Alberto Leréia (PSDB/GO) 1
Vice-Presidente: Senador Fernando Collor (PTB/AL)
CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MAIORIA

Paulo Teixeira (PT/SP)
LÍDER DA MINORIA

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

Paulo Abi-Ackel (PSDB/MG)

Mário Couto (PSDB/PA)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

Carlos Alberto Leréia (PSDB/GO)

Fernando Collor (PTB/AL)
(Atualizada em 09.05.2011)

________________________
Notas:
1- Assumiu a presidência na 1ª Reunião de 2011, realizada em 3-5-2011, em substituição ao Senador Fernando Collor, conforme alternância
estabelecida na 1ª Reunião de 2001 da CCAI, realizada em 15-8-2011.
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