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Ata da 91ª Sessão, Não Deliberativa
em 6 de junho de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Rodrigo Rollemberg, Mozarildo Cavalcanti, Paulo Paim,
Anibal Diniz, Ivo Cassol e Blairo Maggi

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 10 minutos, e encerra-se às 19 horas e 57 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/PSB – DF) – A Presidência comunica às Srªs e aos
Srs. Congressistas que está convocada sessão solene
do Congresso Nacional a realizar-se dia 7 de junho do
corrente, terça-feira, às 10 horas, no Plenário da Câmara dos Deputados, destinada a comemorar o Dia
Mundial do Meio Ambiente.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/PSB – DF) – Passo a palavra ao primeiro orador
inscrito nesta tarde, Senador Paulo Paim.
V. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Rodrigo Rollemberg, Senadora Ana Amélia,
Senadores e Senadoras, vou falar de um tema que
sei que V. Exª, Senador Rollemberg, como Presidente da Comissão de Meio Ambiente, olha com muito
carinho: vou falar do Dia Mundial do Meio Ambiente
e da Ecologia.
Sr. Presidente, ontem, 5 de junho, foi celebrado
o Dia Mundial do Meio Ambiente e da Ecologia. Nas
grandes, médias e pequenas cidades, nas localidades
mais distantes, de uma forma ou de outra, ocorreram
debates e atividades que tiveram como ﬁnalidade a
reﬂexão sobre a natureza, a situação dos nossos rios,
dos nossos campos, ﬂorestas, oceanos, plantações,
tendo os seres vivos como centro do Universo e aí
apontaram com muita clareza, no meu entendimento,
a responsabilidade da raça humana, principalmente
na preservação ambiental, de tomada de atitudes que
possam servir de modelo para as presentes e futuras
gerações.

A humanidade e o meio ambiente foram sonhados, esculturados e pintados com as mais puras cores
que Deus reservou para uma aquarela num pequeno
espaço do nosso cosmos. Um faz parte do outro, um
é o espelho do outro. Eles se entrelaçam, são matéria
e energia, comungam a mesma existência do vento
que faz tremular as palmeiras ou aquele que embala
o brinquedo das crianças nos quintais.
Sr. Presidente, se há toda essa relação, por que o
mundo está tão triste quanto às catástrofes relacionadas ao meio ambiente? Por que estamos tão calados
quanto aos crimes que devastam o verde, poluem as
águas e matam de fome cerca de 30 mil pessoas todos
os dias? Segundo a FAO, hoje há cerca de um bilhão
de pessoas no mundo passando fome.
Quando a gente ama, a gente se envolve. Quando a gente gosta, a gente cuida. E assim falamos que
quando a felicidade é tão grande é impossível guardá-la
dentro do peito. Isso é verdade, não é diferente.
Por isso, Senador Rodrigo Rollemberg, para mim
a humanidade perdeu um pouco da sua consciência,
do seu destino traçado e apontado por Aquele que
está lá no alto. E esse pouco é capaz de gerar muitos
medos, desilusões e pregar, nos anos vindouros, com
certeza, muitos arrependimentos.
Lembro, Sr. Presidente, somente nos últimos
dez anos, 13 milhões de hectares de ﬂorestas nativas
foram devastadas no mundo, o que representa 17%
das emissões globais de gás do efeito estufa, um número maior do que é causado pelo próprio setor de
transportes.
As maiores perdas de áreas verdes, entre 2000
e 2010, foram registradas na América do Sul e na
África, registrando quatro e 3,4 milhões de hectares,
respectivamente.
A Oceania também teve uma grande perda de
ﬂorestas, mas por motivos naturais, devido a grande
seca que atingiu a Austrália desde 2000.
Por outro lado, a Ásia ganhou 2,2 milhões de hectares ao ano na ultima década em função das ações
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de reﬂorestamento em grande escala na China, na
Índia e no Vietnã, aumentando sua superfície ﬂorestal
em cerca de quatro milhões de hectares anuais nos
últimos cinco anos.
Nos Estados Unidos e na America Central, a
superfície ﬂorestal permaneceu estável. Na Europa,
houve crescimento na área verde.
Mesmo o Brasil diminuindo as áreas desmatadas, processo iniciado na década passada, continuamos em primeiro lugar no ranking do desmatamento
no mundo.
Entre 2000 e 2005, foram desmatados 165 mil
quilômetros quadrados de ﬂoresta, o equivalente a
3,6% das perdas de ﬂoresta no mundo todo. É importante lembrar que a Amazônia Legal tem o menor desmatamento dos últimos 23 anos, mas, mesmo assim,
é da maior gravidade o que aconteceu entre agosto
de 2009 e julho de 2010. Foram cerca de 6,4 milhões
de quilômetros quadrados. Esse número antecipa em
cinco anos o previsto pelo Governo por meio do Plano
Nacional de Mudanças Climáticas.
Na região da Operação Arco Verde, que levou 2,2
mil ações aos 43 Municípios que mais desmatam na
Amazônia, a taxa é 23% menor em relação ao período
anterior (2008/2009).
O Poder Público e o setor privado são responsáveis pela elaboração de agendas de sustentabilidade e articulação econômica e social. Pois é por meio
desses planos e metas que vamos esboçar o mundo
que queremos.
Porém, Sr. Presidente, o homem consciente da
sua responsabilidade de habitante do planeta Terra é
o mais importante em todo esse processo.
A consciência, para o pensador Juan Luis Lorda,
não é a decisão de como devemos agir. Segundo ele,
a decisão vem depois e consiste em seguir ou não o
juízo da consciência. A consciência não é a decisão
da vontade. Eu me atreveria a dizer, Sr. Presidente, “a
consciência é o desejo que nasce no coração”.
O agricultor Delton Luiz Lucca, de 75 anos, num
relato que me forneceu, plantou ao longo da sua vida
mais de 11 mil árvores às margens do rio que banha a
sua pequena propriedade no interior de Santo Ângelo,
lá no nosso Rio Grande.
Ele tem por hábito acordar cedo, às seis da manhã, e chamar a companheira Marta Corso Lucca, de
74 anos, para tomar o chimarrão. Em seguida, os dois
tomam o café e vão cuidar das suas árvores, plantações e animais.
Seu Delton Luiz Lucca estudou até a quarta série
do ensino fundamental, e a sua consciência é de dar
inveja a muita gente, a muito letrado, a muito doutor,
a muito especialista.
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Sr. Presidente, disse-me ele: “Muita gente questiona o porquê de eu não derrubar tudo e ganhar dinheiro
plantando mais. Ocorre que quero fazer a diferença no
Planeta. Por isso, preﬁro deixar o mundo melhor para
as gerações futuras”.
Seu exemplo e suas palavras retratam um pouco
do que eu disse no início sobre a importância do homem e o meio ambiente: um faz parte do outro, um é
o espelho do outro. Eles se entrelaçam, são matéria e
energia, comungam a mesma existência, como eu falava, do próprio vento balançando as palmeiras e das
crianças brincando no quintal da casa.
Sr. Presidente, feita esta homenagem ao Dia
Mundial do Ambiente e da Ecologia, vou tratar de um
assunto que estamos debatendo aqui, no Congresso Nacional, e que é de extrema importância para o
desenvolvimento econômico sustentável e social do
nosso País.
Senador Rodrigo Rollemberg, V. Exª preside a
Comissão mais importante deste tema na Casa. A Câmara dos Deputados aprovou o relatório do Deputado
Aldo Rebelo sobre o novo Código Florestal.
O texto no Senado terá como Relator o Senador
Luiz Henrique, pela informação que recebi, na CCJ e
na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária; e o
Senador Jorge Viana, na Comissão de Meio Ambiente,
indicado por V. Exª, Senador Rodrigo Rollemberg.
Tomo a liberdade de dizer que esta Casa sempre
foi a catedral do diálogo e da construção de propostas
e projetos com o objetivo claro de melhorar a vida de
toda a nossa gente, de todos os Estados Federados
do nosso País.
Acreditamos, Senador Mozarildo Cavalcanti, que
sempre devemos olhar para o horizonte e deixar que o
sol atinja a todos nós com seus fachos de luz, demonstrando que olhamos a ﬂoresta, mas olhamos também
além da ﬂoresta. Por isso, entendo que o Senado deve
buscar um entendimento para que todos, independentemente de sua origem, tenham oportunidades e direitos iguais assegurados.
Foi-se o tempo, no meu entendimento, dos extremos, da guerra fria, onde você era a favor ou contra,
onde o debate, em nível de Planeta, era você estar ao
lado dos comunistas ou ao lado dos capitalistas. Agora temos muito mais a debater, Sr. Presidente, temos
mais é que conversar e discutir exaustivamente sobre
o que está a nossa volta e ao que diz respeito a toda
a humanidade.
A democracia brasileira foi conquistada com muito
suor e lágrimas e com a participação, com certeza, de
toda a sociedade. Ela está dando essa oportunidade
a todos nós. Portanto, creio eu, devemos agarrar com

JUNHO 2011

21400 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

as duas mãos essa bandeira da liberdade, da igualdade e do diálogo.
Lembro que não acreditávamos e não acreditamos
que os ambientalistas sejam contra o desenvolvimento
econômico do País, como também não acreditamos, da
mesma forma, que os nossos produtores rurais sejam
contra o respeito e a preservação do meio ambiente.
Se nós assim entendemos e respeitamos os produtores e os ambientalistas, por que não entrarmos na
linha do diálogo, na linha do entendimento, na linha
do bom senso?
Temos que ouvir tanto os ambientalistas como
os produtores rurais para que, com tranquilidade, com
diálogo franco e aberto, possamos avançar, fazendo
aquilo que é o melhor para o Brasil e para o Planeta.
Aﬁnal, estamos todos no mesmo barco.
Aﬁnal, não tenham dúvida: tanto produtores como
ambientalistas estão no mesmo barco.
A Sra. Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Nós estamos no mesmo barco.
A Presidente da República Dilma Rousseff tem
dito que o texto do novo Código Florestal tem que englobar, com certeza, o direito e a visão de todos, não
esquecendo os pequenos produtores, a agricultura familiar. Essa fala é justa e vai na linha do equilíbrio.
A história nos mostra que, quando o setor agropecuário teve diﬁculdades e problemas com dívidas,
nós, aqui mesmo, por diversas vezes, aprovamos a
renegociação e fomos na linha do entendimento e,
muitas vezes, avançamos numa renegociação que
fez justiça.
Reconheço a importância desse setor que, somente no primeiro trimestre de 2011, foi responsável
pelo crescimento do PIB em 1,3%. Foi a maior taxa
de expansão entre todos os setores da economia
brasileira.
O IBGE estima uma produção de grãos para a safra deste ano em torno de 145 milhões de toneladas.
Senadora Ana Amélia, ouvi aqui o pedido do seu
parte. Só quis concluir o raciocínio e, com satisfação,
concedo um aparte a V. Exª, que entende deste tema
até pela sua história, que eu aprendi a respeitar ao
longo das nossas vidas: eu, no Parlamento, e V. Exª,
atuando como jornalista, mas conhecendo com profundidade este tema.
A Sra. Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Meu caro
Senador Paim, ﬁco extremamente animada e entusiasma até com a forma como o caro colega está abordando este bom, necessário e – diria até – prioritário
entendimento entre produtores rurais e ambientalistas.
A propósito disso, está aqui o Presidente da Comissão
de Meio Ambiente, nosso Senador Rodrigo Rollem-
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berg, que sabe bem do esforço que nós, que pertencemos à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária,
ﬁzemos para que o debate nesta Casa em torno do
Código Florestal, tema que V. Exª aborda com muita
propriedade, fosse feito conjuntamente nas duas Comissões, exatamente para tirar um clima de alguma
eventual divergência ou até um contencioso político
desnecessário entre dois segmentos que querem o
mesmo objetivo: o bem do Brasil. Hoje, o produtor rural brasileiro, consciente e com responsabilidade social, tem a noção exata, a clareza certa da importância que é a preservação ambiental. O nosso Estado,
V. Exª conhece bem, pratica manejo de preservação
ambiental, como plantio direto – 90% das culturas do
nosso Estado são plantio direto –, e pratica agricultura de alta precisão. A própria biotecnologia permitiu
que a produtividade fosse aumentada. E os números
que a própria Embrapa apresenta em relação a essa
matéria são suﬁcientemente expressivos para dizer
que, no Brasil, tem havido responsabilidade entre um
e outro setor, a preservação ambiental e agricultores.
Nos últimos 35 anos, Senador Paim, por dados da
Embrapa, nosso grande orgulho na pesquisa agropecuária, houve aumento de área plantada, em 35
anos, de 48% – eu gosto de usar esse dado, porque
ele é muito expressivo do que foi feito até agora nessa
área – enquanto o aumento da produção de alimentos ou de grãos chegou a 268%. Isso já diz tudo, ou
seja, aumento de produtividade com a preservação do
ambiente e, consequentemente, uma área menor de
terras para o plantio. O Brasil é, hoje, protagonista da
grande fronteira agrícola. Ninguém quer desmatar mais
para continuar aumentando a produção. E, na semana
passada, Senador Paim, o senhor estava aqui presidindo a sessão na sexta-feira, a questão do embargo
que a Rússia impôs à carne suína brasileira, à carne
de frango e à carne bovina não teve nada a ver com a
questão ambiental, da mesma forma que a decisão da
União Europeia de retirar o Brasil das tarifas preferenciais também nada tem a ver com questão ambiental
e, sim, com interesses comerciais. Aliás, a alegação
da Rússia é por questões sanitárias, de ﬁscalização
sanitária, do que duvido muito, porque nossos ﬁscais
federais agropecuários, que V. Exª conhece muito bem,
são muito eﬁcientes. O Serviço de Defesa Agropecuária
é muito eﬁciente. Alguns países até copiam. Nós exportamos para 150 países, e não é possível que a Rússia
alegue a questão sanitária e o controle para fazer esse
embargo. A verdade é que a Rússia espera o apoio do
Brasil para uma questão crucial, que é a entrada da
Rússia na Organização Mundial do Comércio. Então,
nesse aspecto, espero que a Presidente Dilma, que
estava até há pouco reunida com o Ministro da Agri-
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cultura, Wagner Rossi, trate desse assunto. Também
na criação de suínos, de aves e de carne bovina há a
questão ambiental. Os projetos são, hoje, sustentáveis.
Há uma preocupação muito grande com isso. Agradeço
muito a V. Exª por entrar nesse tema, com essa linha
de diálogo, de entendimento. Tenho convicção de que
esta Casa irá por esse caminho, porque é o que espero
a Nação brasileira de todos nós aqui, Senador Paulo
Paim. Muito obrigada pela sua gentileza em conceder-me este aparte.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) –
Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu que
agradeço, Senadora Ana Amélia, porque ilustra o meu
pronunciamento com dados e números inclusive da
economia gaúcha. Eu sei que V. Exª caminha, como
dizem os gaúchos, pela mesma estrada que estamos
desenvolvendo em meu pronunciamento, do diálogo,
do entendimento, respeitando ambos os lados: o meio
ambiente e a nossa produção.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) –
Senador Paulo Paim...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Rodrigo Rollemberg, peço a tolerância do nosso Presidente hoje, para que eu possa concluir depois de
ouvir o João Pedro.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF)
– Quero cumprimentar V. Exª, Senador Paulo Paim,
pelo pronunciamento. E aproveito para cumprimentar também a Senadora Ana Amélia pelo seu aparte,
assim como o Senador João Pedro, e dizer que é por
posicionamentos como esse, Sr. Presidente, Senador
Mozarildo Cavalcanti, que alimento a ﬁrme convicção
de que o Senado, em tempo hábil, saberá dar uma boa
resposta à sociedade brasileira, que alimenta uma expectativa muito grande em relação ao nosso trabalho
neste momento, apresentando ao Brasil um Código
Florestal moderno, realista e fruto de um grande entendimento. Nós temos que utilizar o bom senso. Nós
sabemos que o debate na Câmara, especialmente no
ﬁnal, foi carregado de muito emocionalismo. E o fato
de o Senado já ter se antecipado a esse debate, fazendo algumas audiências públicas conjuntas, sempre conjuntas, na Comissão de Meio Ambiente e na
Comissão de Agricultura, já demonstra o esforço de
entendimento que estamos construindo. E uma colocação como a da Senadora Ana Amélia e como a de V.
Exª, em seu pronunciamento, só nos leva a alimentar
a ﬁrme convicção de que vamos construir um entendimento. Como próximo orador, voltarei a esse tema
tão importante para o País, que é o Código Florestal.
Mas receba aqui meus cumprimentos por seu excelente pronunciamento, Senador Paulo Paim.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito obrigado, Senador Rodrigo Rollemberg. Sua fala mostra
que os cinco Senadores em plenário estão defendendo
a mesma posição. Um grande entendimento. E, com
isso, quem ganha é o Planeta.
Senador João Pedro.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador
Paulo Paim, parabéns pelo pronunciamento. V. Exª é
um Senador comprometido com a vida, um Senador
que preside a Comissão de Direitos Humanos, e não
poderia, nesta semana, principalmente ontem, que foi
o Dia Mundial do Meio Ambiente... Mas nós temos uma
semana para reﬂetir e comemorar, porque há avanços
na consciência ambiental e nas políticas públicas no
sentido de garantir a sustentabilidade. Há avanços. V.
Exª faz um pronunciamento, e eu quero me associar
às preocupações que V. Exª levanta. E, evidentemente,
aproveito para, neste aparte, registrar aqui preocupações. Primeiro, sobre o Código Florestal. Nós precisamos melhorar o Código Florestal que veio da Câmara.
Nós não podemos permitir, nas Áreas de Preservação
Permanente – APP, a forma como veio o texto da Câmara dos Deputados. Nós precisamos corrigi-lo. A APP
é uma faixa para garantir a boa água, para garantir o
solo, para garantir a reprodução, para garantir a sustentabilidade. Sobre o Código Florestal, nós podemos
fazer um bom debate, olhar as opiniões, principalmente
das instituições cientiﬁcas, que guardam e detêm conhecimento com pesquisa. Nós podemos trabalhar isso
e oferecer para o Brasil, para o Estado brasileiro uma
lei moderna, mas comprometida, acima de tudo, com a
qualidade de vida. Sobre a semana do meio ambiente,
que V. Exª chama a atenção no pronunciamento, temos
de ver a governança, os nossos prefeitos, as iniciativas que cada prefeito pode ter no sentido de tratar os
resíduos sólidos das nossas cidades.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Na semana
do meio ambiente, nós precisamos reﬂetir sobre orçamentos, destinação de recursos para encarar este desaﬁo de tratar os resíduos sólidos das pequenas, médias
e grandes cidades. Parabéns a V. Exª pelo pronunciamento que faz, numa semana tão importante para nós
brasileiros, para o planeta Terra, para o mundo.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
bem, Senador João Pedro.
Permita-me dizer que eu estava assistindo a um
debate, Senadora Ana Amélia, em que estava um
empresário do setor rural e um ambientalista. E ambos diziam a mesma coisa: nós temos que olhar para
as ﬂorestas, para os rios, mas também para a grande poluição nos centros urbanos, porque parece que
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esquecemos disso. Temos que olhar. E V. Exª destaca aqui, com muita prioridade, no seu aparte. Meus
cumprimentos.
Sr. Presidente, para poder concluir, eu gostaria
de entrar, novamente, nesta linha ainda do diálogo, do
acordo e do entendimento.
Sr. Presidente, entendo que há espaço para que
façamos um grande entendimento com base no texto
que veio da Câmara. Tenho o maior respeito pelo Deputado Aldo, que considero um grande parlamentar.
Tenho certeza de que, na construção do seu relatório, ele deixou espaço para esse acordo, para esse
entendimento.
Ouvi recentemente uma fala dele, em que ele
disse que há condição, sim, de ajustar ainda mais o
texto no Senado da República. Tenho certeza de que
ele, como grande parlamentar, está torcendo para que
isso aconteça.
Nós podemos, sim, construir aqui um Código Florestal da grandeza do Congresso Nacional, da grandeza de todos os parlamentares, tanto Deputados, como
Senadores, e da própria sociedade.
Lembro, para ajudar ainda, que Tancredo Neves,
no seu último discurso, aqui, no Senado, em 1983,
quando saiu da Casa para ser candidato ao Governo
de Minas Gerais, disse: “união, diálogo, entendimento,
conciliação e trégua são nomes de um estado de espírito que está se formando na comunidade nacional”
e que há de transformar e construir a sociedade que
todos nós queremos.
Que bom, Sr. Presidente, que os anos de aprendizado nos mostraram que Tancredo estava certo. Nós
acreditamos que a preservação do meio ambiente e
a produção agrícola podem conviver com tranquilidade e com respeito mútuo. Claro que estou falando de
toda a produção agrícola, da pecuária, enﬁm, de todo
o setor da produção da área do campo.
Cabe a nós termos altivez e pensarmos o Brasil
como a grande Nação que é. Essas condições estão
em nossas mãos. E, em nossas mãos, estão também
o passado, o presente e o futuro, até porque ninguém
é contra o barulho das águas abrindo caminho por
cascatas e vertentes; ninguém é contra o canto dos
pássaros nos labirintos matagais, e nenhum de nós é
insano ao ponto de não reconhecer o valor daqueles
que, com as mãos calejadas e a pele queimada pelo
sol, abrem sulcos, semeiam a terra, veem o fruto nascer
e colocam a alimentação em nossas mesas. Quando
digo “em nossas mesas”, não me reﬁro só ao Brasil,
mas ao Planeta.
Aproveito, Sr. Presidente, ﬁnalizando, para dizer
que vai ao encontro do entendimento e do bom-senso
nós prestarmos hoje, aqui, uma homenagem sincera e
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singela aos camponeses e ambientalistas assassinados recentemente, Senador João Pedro, no Pará, no
Amazonas, Rondônia e Acre, somente nos últimos 15
dias. Seis foram assassinados. Lembro aqui, de forma
solidária, aos familiares: José Claudio Ribeiro, Maria
Espírito Santo, Heremilton Pereira dos Santos, José
Cláudio da Silva, Adelino Ramos.
Segundo ainda a Pastoral da Terra, no ano passado, trinta líderes foram assassinadas no País. A grande
maioria vivia nas Regiões Norte e Nordeste.
Nos últimos 30 anos, 1.580 pessoas foram assassinadas nesse conﬂito terra e meio ambiente. Lembro aqui – por que não? – do grande e inesquecível
Chico Mendes, lembro de Margarida Maria Alves, que
conheci, foi sindicalista comigo, de Dorothy Stang e de
tantos outros.
Esses acontecimentos brutais são o exemplo típico de que o diálogo e a tolerância são fundamentais
para o entendimento daquilo que todos nós sonhamos,
de uma pátria livre, com respeito ao meio ambiente e
com respeito àqueles que produzem, que trabalham a
terra para que o alimento chegue às nossas mesas.
Termino, Sr. Presidente, só pedindo a V. Exª que
registre esse meu pronunciamento sobre o Dia Nacional do Teste do Pezinho. Houve uma grande audiência,
hoje pela manhã, na Comissão de Direitos Humanos,
liderada pela Senadora Gleisi Hoffmann. A Senadora
Ana Amélia acompanhou os debates; esteve lá também a Senadora Marinor. Naquele momento, foi debatida a importância do teste do pezinho. Neste meu
pronunciamento, faço comentários sobre a importância
dessa reunião, em que não pude ﬁcar presente, só ﬁz
a abertura, porque fui coordenar outra reunião sobre
o Estatuto da Pessoa com Deﬁciência.
Era isso, Sr. Presidente. Agradeço a V. Exª, inclusive pela tolerância, porque ultrapassei um pouco
o tempo.
Solicito que considere na íntegra o meu pronunciamento.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSOS
DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ontem, cinco de junho, foi celebrado o Dia
Mundial do Meio Ambiente e da Ecologia.
Nas grandes, médias e pequenas cidades, nas
mais distantes localidades, de uma forma ou de outra,
de maneira peculiar, ocorreram debates e atividades
que tiveram como ﬁnalidade a reﬂexão sobre a condição da natureza, dos nossos rios, oceanos, campos,
ﬂorestas, e tendo os Seres Vivos como centro do Universo e a responsabilidade da raça humana, principal-
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mente, na preservação ambiental, de tomada de atitudes que possam servir de modelo para as presentes
e futuras gerações.
A Humanidade e o Meio Ambiente foram sonhados, esculturados e pintados com as mais puras cores
que Deus reservou para uma aquarela num pequeno
espaço do nosso cosmos.
Um faz parte do outro, um é o espelho do outro.
Eles se entrelaçam, são matéria e energia, comungam
a mesma existência do vento balançando as palmeiras
e das crianças brincando nos quintais das casas.
Se há toda essa relação, por que então o mundo
anda tão triste? Tão calado quanto aos crimes que devastam o verde, poluem as águas, e matam de fome
cerca de 30 mil pessoas todos os dias? Segundo a
FAO, hoje há cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo
passando fome.
Quando a gente ama, a gente se envolve. Quando a gente gosta, a gente cuida. E assim falamos que
quando a felicidade é tão grande é impossível guardá-la
dentro no peito. Não é mesmo, ou será diferente?
Pois, para mim, a Humanidade perdeu um pouco
da sua consciência, do seu destino traçado por Aquele que está lá no alto. E esse pouco é capaz de gerar
muitos medos e desilusões e pregar nos anos vindouros muitos arrependimentos.
Somente nos últimos dez anos, 13 milhões de
hectares de ﬂorestas nativas foram devastadas no
mundo, o que representa 17% das emissões globais
de gás de efeito estufa, um número maior que o setor
do transporte.
As maiores perdas de áreas verdes entre 2000
e 2010 foram registradas na América do Sul e na África, registrando 4 e 3,4 milhões de hectares, respectivamente.
A Oceania também teve uma grande perda de
ﬂorestas, mas por motivos naturais, devido a grande
seca que atingiu a Austrália desde 2000.
Por outro lado, a Ásia ganhou 2,2 milhões de hectares ao ano na última década em função das ações
de reﬂorestamento em grande escala na China, Índia
e no Vietnã, aumentando sua superfície ﬂorestal em
cerca de 4 milhões de hectares anuais nos últimos
cinco anos.
Nos Estados Unidos e na América Central, a superfície ﬂorestal permaneceu estável. Na Europa houve
crescimento da área verde.
Mesmo o Brasil diminuindo as áreas desmatadas, processo iniciado na década passada, continuamos em primeiro lugar no ranking do desmatamento
no mundo.
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Entre 2000 e 2005 foram desmatados 165 mil quilômetros quadrados de ﬂoresta, o equivalente a 3,6%
das perdas de ﬂorestas no mundo todo.
Importante frisar que a Amazônia Legal tem o
menor desmatamento dos últimos 23 anos. Mesmo
assim, é da maior gravidade o que aconteceu entre
agosto de 2009 e julho de 2010, foram cerca de 6,4
mil quilômetros quadrados. Esse número antecipa, em
cinco anos, a meta estabelecida pelo governo através
do Plano Nacional de Mudanças Climáticas a região
da Operação Arco Verde, que levou 2,2 mil ações
aos 43 municípios que mais desmatam a Amazônia,
a taxa é 23% menor em relação ao período anterior
(2008/2009).
O Poder Público e o setor privado são responsáveis pela elaboração de agendas de sustentabilidade
e articulação econômica e social, pois é através desses planos e metas que vamos esboçar o mundo que
queremos para viver.
Porém, o Homem Consciente da sua responsabilidade de habitante do planeta Terra é o mais importante em todo este processo. A Consciência, para o
pensador Juan Luis Lorda, não é a decisão de como
devemos agir: a decisão vem depois e consiste em seguir ou não o juízo da consciência. A consciência não
é a decisão da vontade. E eu me atrevo, Sr Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, a dizer que “a consciência é o
desejo que nasce no coração”
O agricultor Delton Luiz Lucca, de 75 anos, plantou ao logo de sua vida mais de 11 mil árvores às margens do rio que banha a sua pequena propriedade no
interior de Santo Ângelo, na região missioneira do Rio
Grande do Sul.
Ele tem por hábito acordar bem cedinho, às seis
da manhã, e chamar a companheira, Marta Corso
Luca, de 74 anos, para tomar chimarrão. Em seguida
os dois tomam o café e vão cuidar de suas árvores,
plantações e animais.
Seu Delton Luiz Lucca estudou até a quarta série
do Ensino Fundamental e sua consciência é de dar inveja a muitos letrados, doutores e especialistas.
Disse ele: “Muita gente questiona o porquê de
eu não derrubar tudo e ganhar dinheiro plantando
mais. Ocorre que quero fazer a diferença no planeta.
Por isso, preﬁro deixar um mundo melhor para as gerações futuras”.
Seu exemplo e suas palavras retratam um pouco do que eu disse no início da minha fala sobre Homem e Meio Ambiente: um faz parte do outro, um é o
espelho do outro. Eles se entrelaçam, são matéria e
energia, comungam a mesma existência do vento balançando as palmeiras e das crianças brincando nos
quintais das casas.
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Sr. Presidente, feita esta homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente e da Ecologia, eu gostaria de tratar
agora de um assunto da máxima responsabilidade do
Congresso Nacional e de extrema importância para o
desenvolvimento econômico e social do nosso país.
A Câmara dos Deputados aprovou o relatório do
deputado Aldo Rebelo sobre o novo Código Florestal.
O texto no Senado terá como relatores os senadores Luis Henrique, nas comissões de Constituição
e Justiça (CCJ) e de Agricultura e Reforma Agrária
(CRA), e Jorge Viana, na Comissão de Meio Ambiente (CMA).
Esta Casa sempre foi a catedral do diálogo e da
construção de propostas e projetos de lei com objetivos claros de melhorar as condições de vida da nossa
gente, dos estados federados e do nosso país.
Nós acreditamos que sempre devemos olhar para
o horizonte e deixar que o sol nos atinja com seus fachos de luz. Buscar o entendimento para que todos,
independentemente de suas origens, tenham oportunidades e direitos iguais assegurados.
Foi-se o tempo dos extremos das idéias da guerra
fria. Ou você era a favor, ou contra. Agora, temos mais
é que conversar e discutir exaustivamente sobre o que
está a nossa volta e o que nos diz respeito.
A democracia brasileira foi conquistada com muito
suor e lágrimas e com a participação de toda sociedade. Ela nos está dando esta oportunidade e que, creio
eu, devemos agarrar com as duas mãos: a liberdade
e o diálogo.
Vejam só: nós não acreditamos que os ambientalistas sejam contra o desenvolvimento econômico do
país. Da mesma forma, que os produtores rurais sejam
contra a preservação do meio ambiente.
Temos que ouvir tanto os ambientalistas como os
produtores rurais para que com tranqüilidade e diálogo franco e aberto possamos avançar fazendo aquilo
que é o melhor para o Brasil e para o planeta. Aﬁnal,
estamos todos no mesmo barco.
A presidenta da República Dilma Rousseff tem
dito que o texto do novo Código Florestal tem que englobar também os direitos para os pequenos produtores e agricultores. E isso é justo.
A história também nos mostra que quando o setor
agropecuário teve diﬁculdades e problemas com dívidas,
os famosos “papagaios”, os governos se mostraram ﬂexíveis e oportunizaram a renegociação com justiça.
Reconheço a importância deste setor que, somente no primeiro trimestre de 2011, foi responsável
pelo crescimento do PIB em 1,3%, foi a maior taxa de
expansão entre todos os setores da economia brasileira. O IBGE estima uma produção de grãos para a
safra deste ano de 145 milhões de tonelada.
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Nós entendemos que há espaço para que o texto que veio da Câmara seja modiﬁcado com a devida
preservação dos direitos de todos. Ou seja, Um Código
Florestal equilibrado e imparcial.
Tancredo Neves no seu último discurso aqui no
Senado, em 1983, quando saiu para ser candidato ao
governo de Minas Gerais disse que “união, diálogo,
entendimento, conciliação e trégua são nomes de um
estado de espírito que está se formando na comunidade nacional”.
Que bom que os anos e o aprendizado nos mostraram que as palavras do doutor Tancredo estavam
certas.
Nós acreditamos que preservação do Meio Ambiente e produção agrícola podem conviver com tranqüilidade e com respeito mútuo. Cabe a nós termos
altivez e pensarmos o Brasil como uma grande nação.
Essas condições estão em nossas mãos, e em nossas
mãos estão também o passado, o presente e o futuro. Até porque ninguém é contra o barulho das águas
abrindo caminhos por cascatas e vertentes, nem é
contra o canto dos pássaros nos labirintos matagais, e
nenhum de nós é insano ao ponto de não reconhecer
o valor daqueles que tem as mãos calejadas, a pele
queimada pelo sol e abrem sulcos, semeiam a terra e
vêem o fruto nascer.
Aproveito, Sr. Presidente, ao ﬁnalizar este pronunciamento, que vai ao encontro do entendimento e
do bom-senso, para prestar a minha homenagem aos
líderes camponeses e ambientalistas assassinados
no Pará, Amazonas, Rondônia e Acre, somente nos
últimos 15 dias.
São eles: José Cláudio Ribeiro, Maria Espírito
Santo, Heremilton Pereira dos Santos, José Cláudio
da Silva, Adelino Ramos.
Segundo a Pastoral da Terra, no ano passado, 30
pessoas foram assassinadas no país, a grande maioria
vivia nas regiões Norte e Nordeste.
Nos últimos 30 anos, 1580 pessoas foram assassinadas. Só para lembrar: Chico Mendes, Margarida
Maria Alves, Dorothy Stang, entre outros.
Esses acontecimentos brutais são o exemplo típico da intolerância e da falta de diálogo.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, hoje pela manhã a Comissão de Direitos
Humanos realizou audiência pública lembrando que
hoje é o Dia Nacional do Teste do Pezinho, instituído
pela Lei 11.605 de 2007 sancionada pelo presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, com a ﬁnalidade de informar
à população os objetivos do Programa Nacional de
Triagem Neonatal.
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Para não esquecer este importante assunto da
maior gravidade foi debatido o aprimoramento do Programa em nível nacional para que a rede pública passe
a oferecer o diagnóstico de doenças que hoje é feito
pela rede particular.
Entendo que é fundamental ampliar o teste neonatal custeado pelo Sistema Único de Saúde e discutir
a necessidade de avanços no Programa Nacional de
Triagem Neonatal.
A senadora Gleisi Hoffmann, que presidiu a audiência pública da CDH, e que recentemente esteve
reunida com técnicos do Ministério da Saúde, disse
que um dos focos principais da conversa foi cobrar
daquele Ministério um aprimoramento no teste do pezinho, permitindo que a rede pública de saúde ofereça
diagnósticos de doenças como a hiperplastia adrenal
congênita, que hoje são feitos na rede particular .
Aproveito para informar que no meu Estado o
Rio Grande do Sul, o teste do Pezinho é realizado
gratuitamente em todas as unidades de saúde pública
do estado e dos municípios desde 1999, em razão do
Decreto Estadual número 39.860 que criou a Política
Estadual de Controle de Anemia Falciforme e também
o Programa de Triagem Neonatal.
A cobertura atual é de 86% de todos os recém
nascidos vivos no Rio Grande do Sul, segundo informa
a Secretaria de Saúde do Estado.
Já a Associação Gaúcha de Assistência à Mucovíscidos informa que no Rio Grande do Sul, no ano
passado, nasceram 130 mil crianças e que, a cada
dois mil, um apresentou ﬁbrose cística diagnosticada
através do teste do pezinho.
A Audiência foi muito positiva e muito bem conduzida pela nossa Senadora Gleisi e os debates contaram com especialistas de todo o país.
Foram painelistas na reunião:
– Helvécio Miranda Magalhães Júnior, Secretário de
Atenção à Saúde do Ministério da Saúde;
– A Médica Pediatra Paula Regla Vargas, presidente
da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal;
– O Médico Marcos José Burle de Aguiar, Vice-Diretor do Núcleo de Ações e Pesquisa de Apoio
Diagnóstico da Faculdade de Medicina de Minas Gerais;
– José Alcides Marton Silva, presidente da Fundação
Ecumênica de Proteção ao Excepcional;
– Ana Maria Martins, professora da Universidade de
São Paulo;
– Fernando Gomide, representante da Associação
Brasiliense de Amparo ao Fibrocístico.
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Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim,
o Sr. Rodrigo Rollemberg deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Sua solicitação será atendida, na forma do
Regimento.
Concedo a palavra ao Senador Rodrigo Rollemberg.
Convido o Senador Paulo Paim a presidir a sessão, pois, logo após o Senador Rodrigo Rollemberg,
eu falarei pela liderança do PTB.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Prezado Senador Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, quero cumprimentar mais uma vez
o Senador Paulo Paim pelo seu pronunciamento, as
nobres Senadoras e os Senadores aqui presentes, e
assumo a tribuna na tarde de hoje para dialogar com
os meus colegas, Senadores e Senadoras, e com a
população brasileira a respeito do Código Florestal.
Quero aqui reaﬁrmar, com muita convicção, com
muita tranquilidade, que estou muito conﬁante, Senador Aloysio Nunes Ferreira, de que teremos a capacidade de construir um grande entendimento em torno
do Código Florestal brasileiro, que permita e dê tranquilidade jurídica para que o Brasil continue sendo um
grande produtor de alimentos, um grande produtor de
agroenergia e, ao mesmo tempo, também preservando e sabendo utilizar de forma sustentável toda a sua
biodiversidade.
Tenho dito que hoje, se não for o primeiro, o Brasil é um dos primeiros países do mundo no que se refere à agricultura mais sustentável do Planeta. E não
podemos perder esse título, o que faz com que nossa
responsabilidade aumente no momento de discussão
de um novo Código Florestal, até porque tenho dito e
repito que um dos grandes diferenciais de competitividade da agricultura brasileira no cenário internacional é exatamente o fato de poder ostentar o título de
agricultura mais sustentável do mundo.
A cultura brasileira criou alguns instrumentos que
devemos manter, e essa é uma singularidade boa para
o Brasil, que são o instituto da reserva legal e o instituto das áreas de preservação permanente. As áreas
de preservação permanente no Brasil são maiores do
que na maior parte dos países do mundo, e me parece
que o instituto de reserva legal só existe no Brasil, o
que, para mim, é uma grande vantagem comparativa.
O Brasil não apenas deve manter, como deve anunciar
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aos quatro cantos do mundo a sua decisão de manter
a sua singularidade nesse tema.
Mas, como membro da comissão especial que
tratou da revisão do Código Florestal na Câmara dos
Deputados, quero registrar a admiração que tenho pelo
Deputado Aldo Rebelo, pela seriedade do Deputado
Aldo Rebelo, e eu digo que poucos parlamentares naquela Casa, na Câmara dos Deputados, conseguiriam
fazer um trabalho tão profundo como fez o Deputado
Aldo Rebelo, que se movimentou pelo País, fez mais
de 60 audiências públicas, visitou praticamente todos
os Estados e apresentou um texto com que tenho algumas discordâncias, mas consistente.
Digo isso porque é um desaﬁo muito grande apresentar um projeto de reforma de um Código Florestal
num país com uma imensa diversidade como o Brasil,
com tantas situações bastante especíﬁcas como temos
no nosso País. Entendo, porém, que o clima hoje reinante no Senado nos leva a acreditar na possibilidade
de um grande entendimento.
Considero que foi correta a decisão da Comissão
de Meio Ambiente, que tenho a honra de presidir, de
se antecipar à chegada do projeto no Senado Federal
e iniciar um ciclo de audiências públicas em conjunto
com a Comissão de Agricultura, que começou com a
presença do Relator do projeto na Câmara, Deputado
Aldo Rebelo, e, logo em seguida, ouviu representantes da SBPC, da Academia Brasileira de Ciências, da
Embrapa e o ex-Ministro Alysson Paulinelli, até porque
o nosso entendimento, Senador Paulo Paim, era o de
que, ao iniciar o debate, antes de o projeto chegar ao
Senado, teríamos condições de fazê-lo de forma serena,
equilibrada, distensionada, sem uma carga emocional
que pudesse prejudicar a busca do entendimento.
Esse é o mesmo objetivo que devemos continuar
buscando. Tivemos, na semana passada, uma reunião
com o Presidente da Comissão de Agricultura, Senador Acir Gurgacz, com os Relatores, Senadores Jorge
Viana e Luiz Henrique, com a presença também dos
Senadores Blairo Maggi e Waldemir Moka. Só reforço
o meu sentimento da possibilidade de construir um
grande entendimento. Esse entendimento deve ter
como base o texto inicial, o texto votado e apreciado
pelo Plenário da Câmara dos Deputados, do Deputado Aldo Rebelo.
É importante ressaltar que foi um texto aprovado
com 410 votos, ou seja, uma expressiva maioria conquistada na Câmara, mas é claro que, num sistema
bicameral, para um tema tão complexo, um assunto
desses sempre tem aspectos em que podem ser melhorados e aperfeiçoados através da experiência do
Senado Federal. Aqui temos três ex-Presidentes da
República, trinta ex-Governadores, vários ex-Ministros,
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que conhecem profundamente o tema, as peculiaridades dos seus Estados e, portanto, têm uma contribuição importante a dar na busca desse entendimento.
E eu gostaria de iniciar comentando alguns pontos
que entendo que precisam ser modiﬁcados, precisam
ser aperfeiçoados.
Inicio pela Emenda nº 164, que gerou uma imensa
polêmica e que modiﬁca. Tive oportunidade de dizer ao
Deputado Aldo Rebelo, pessoalmente, que considero
o texto original de sua autoria melhor do que o texto
aprovado com a Emenda nº 164. O que dizia o texto
do Deputado Aldo Rebelo, no que se refere ao art. 8º?
Basicamente, no caput, ele dizia que a intervenção ou a
supressão de vegetação em área de preservação permanente poderá ser autorizada pelo órgão ambiental e
estadual integrante do Sisnama, em caso de utilidade
pública, de interesse social ou de baixo impacto nas
hipóteses e na forma deﬁnida em regulamento do Poder Executivo Federal. Basicamente é isso. Ele prevê
algumas exceções, como já prevê o Código Florestal
atual, acrescentando as de baixo impacto ambiental.
E o que diz a Emenda nº 164? A Emenda nº 164
amplia todas as exceções para utilização de área de
preservação permanente, dizendo que, além de utilidade pública, interesse social e baixo impacto, turismo,
turismo rural, atividades agrosilvopastoris e outras, portanto, abre demasiadamente as exceções, desobriga o
produtor de pedir autorização do órgão ambiental local,
que seria, em todos os Estados, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente o órgão ambiental e Estadual, e
diz que todas essas atividades serão deﬁnidas em lei.
Ao colocar de forma genérica, Senadora Ana Amélia,
em lei, a lei poderá ser municipal, poderá ser estadual
ou poderá ser federal.
Entendo que estaremos correndo o risco de, em
função de termos Câmara de Vereadores no País menos
comprometidas com a questão, essa é uma questão
estratégica nacional. O Brasil assumiu compromissos
internacionais em relação ao desmatamento. Entendo
que devemos ter uma regra geral, que é essa regra,
até dando poderes aos Estados e Municípios para
ﬂexibilizá-la, desde que seja para ampliar as áreas de
preservação.
Ouço, com muita alegria, a Senadora Ana Amélia.
A Sra. Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Meu caro
Senador Rodrigo Rollemberg, colega que comanda
com competência e dedicação a Comissão de Meio
Ambiente desta Casa e está acompanhando também
com muita atenção e responsabilidade esse debate
sobre o Código Florestal, em relação a esse aspecto
que V. Exª aborda das competências, a própria Constituição deﬁne o compartilhamento das responsabilida-
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des entre os Estados e a União na questão ambiental.
Eu gostaria de salientar que, no nosso Estado, o Estado que represento, juntamente com o Senador Pedro
Simon e com o Senador Paulo Paim, aqui presentes,
temos uma legislação que segue a norma federal, mas
temos uma instituição estadual, a Secretaria do Meio
Ambiente, e a Fepam, órgão ﬁscalizador que tem atuado com um zelo e uma capacitação técnica exemplar.
Então, é nessa medida que penso que a Fepam, por
exemplo, pode, juntamente com o Ibama, fazer esse
trabalho. Mas ela tem um conhecimento superior ao
do Ibama em relação à realidade do nosso Estado.
Por isso penso que seja útil para o País e para o meu
Estado, o Rio Grande do Sul, que a Fepam seja o órgão encarregado de continuar realizando esse trabalho de ﬁscalização e de preservação ambiental, pela
qualiﬁcação técnica do seu corpo funcional e dos seus
técnicos. Por isso essa disposição feita pela Câmara
de compartilhamento. Alguns ajustes podem ser feitos,
mas, como o meu Estado tem essa capacitação, não
vejo nenhuma dúvida em relação à possibilidade de
que, lá no Rio Grande do Sul, pelo menos, a entidade
possa prestar seus serviços. Muito obrigada, Senador
Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Eu a cumprimento, Senadora Ana Amélia. Acolho
seu aparte como parte do meu pronunciamento.
Efetivamente, a Constituição permite que os Estados legislem, mas deixa muito claro que, quando estão
tratando do mesmo tema, prevalece a legislação federal.
Daí a importância, no meu entendimento, de termos
uma norma geral de âmbito federal, permitindo aos Estados, em função das suas peculiaridades, modiﬁcar
no sentido de ampliar as áreas de preservação.
Vou dizer por que penso assim. Tive oportunidade,
Senadora Ana Amélia, nesse debate sobre Código Florestal, de fazer uma imersão no assunto um dia inteiro,
discutindo com técnicos da Embrapa. E, ao discutir sobre áreas de preservação permanente, especialmente
com o pesquisador da Embrapa, de ﬂorestas, Gustavo
Curcio, eu o ouvi dizer que o ideal seria que o Brasil
pudesse deﬁnir o tamanho das áreas de preservação
permanente, levando em conta a declividade do solo,
a espessura do solo, a textura do solo e a biodiversidade presente naquela área de preservação permanente. Como, infelizmente, ainda não temos todos esses
instrumentos hoje, é melhor que, até por cautela, a
gente garanta uma área de preservação permanente
maior, porque, daqui a alguns anos, quando já tivermos
conhecimento suﬁciente para deﬁnir diferentemente,
poderemos fazê-lo. Mas não o conseguiremos fazer
se já tivermos desmatado grande parte dessas áreas
de preservação permanente.
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Então, entendo que, da forma como vinha no
texto original do Deputado Aldo Rebelo, que obriga,
para efeitos de regularização, a recomposição de 15
metros de áreas de preservação permanente para
rios de até dez metros de largura, apenas para efeito
de recomposição, atenderia, seria um grande avanço,
mas entendo que devemos manter uma norma federal
garantindo essa questão.
E entendo que o texto do art. 8º do relatório original do Deputado Aldo Rebelo, da Emenda nº 186, é
melhor, é mais apropriado, é mais claro, dá mais segurança jurídica do que a Emenda nº 164.
Mas eu gostaria de me referir a outros aperfeiçoamentos que entendo necessários nessa lei. No art. 13
da lei, § 7º, o Relator, Deputado Aldo Rebelo, desobriga de recomposição de reserva legal, para efeitos de
regularização, as propriedades com até quatro módulos ﬁscais. Entendo que, até em função da cultura de
ocupação do nosso solo, ao longo de toda a história,
das pequenas propriedades, muitas propriedades não
tenham reserva legal. Acontece que falta um inciso
nesse parágrafo no sentido de dizer que isso é só para
propriedades com quatro módulos ﬁscais até a data
de 22 de julho de 2008, que é o corte que ele tem feito
para várias regras desse Código Florestal. Sabe por
que, Senador Paim? Porque temos que evitar o parcelamento, o desmembramento de propriedades com o
objetivo de fugir da responsabilidade, digamos assim,
de recomposição da reserva legal. E tenho convicção
de que isso estava na intenção do Relator, Deputado
Aldo Rebelo, mas não constou do texto. E é importante
isso constar do texto, para dar tranquilidade, dar segurança jurídica, dar clareza jurídica ao texto.
Da mesma forma, salvo engano, no art. 38, quando se permite, para efeito de compensação de reserva legal, que se faça a compensação da reserva legal
no mesmo bioma mas em outro Estado, que é outra
inovação do projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, é importante ressaltar que isso também é
só para efeito de regularização do passivo ambiental.
Ou seja, quem tem uma reserva legal que precisa ser
recomposta pode fazê-lo no mesmo bioma, desde que
declarado pelo Estado área de interesse prioritário, no
mesmo bioma, em outro Estado. Mas tem que ﬁcar
claro, absolutamente claro no texto que isso é só para
efeito de recomposição, de regularização do passivo
ambiental. Se não, o que vamos ter? Vamos ter pessoas desmatando em lugares muito valorizados, como,
por exemplo, o que resta de mata atlântica em São
Paulo, para recompor, em Estados menos valorizados, mata atlântica, no Estado do Piauí, do Maranhão
ou do Nordeste brasileiro. E tenho também convicção
de que o objetivo do texto era este: era para efeito de
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regularização do passivo ambiental. Mas isso tem que
ﬁcar absolutamente claro no texto.
No art. 58, Senador Paulo Paim, também tem uma
redação que me parece inapropriada e que precisa ser
corrigida, quando diz que o órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em
desacordo com o disposto nessa lei, poderá embargar
a obra ou a atividade que deu caso ao uso alternativo
do solo. Ora, é claro que, se uma autoridade ambiental
tiver conhecimento de qualquer desmatamento realizado fora da lei...
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador
Rollemberg ...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – ... ele não poderá embargar; ele deverá embargar, deve ter a obrigação de...
Com a palavra o Senador... Para concluir, Senador. Em vez de “poderá”, ele tem a obrigação de embargar a obra. Portanto, ele deverá embargar a obra.
É uma correção sutil, mas muito importante no signiﬁcado desse artigo.
Ouço, com alegria, o Senador João Pedro.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador
Rollemberg, quero parabenizá-lo pelo pronunciamento e
sei que V. Exª o faz não só com a intenção de discutir o
Código Florestal, mas também de associar a relevância
do Código Florestal com esta Semana do Meio Ambiente e com a data internacional sobre a importância
de a sociedade mundial reﬂetir sobre o meio ambiente. V. Exª levanta questões sobre o debate do Código
relevantes. Eu gostaria de chamar a atenção, porque,
se analisarmos o Código de forma linear, tratando o
Brasil igual, nós somos induzidos a uma imprecisão
no código. Nós precisamos observar os seis grandes
biomas que o Brasil tem e o que consta, hoje, como
normativa. Por exemplo, os 80% da reserva legal na
Amazônia são muito recentes. Isso vem de 1996 para
cá. Então, olhar esse bioma ﬂorestal, nós precisamos
construir o código olhando esses biomas, porque nós
acabamos fazendo um discurso aqui que se pode reﬂetir no código. Reserva legal na Amazônia é uma regra;
APP é uma regra nacional. V. Exª toca nessa questão,
no sentido de reparar para melhorar, de melhorar para
modernizar o debate do Código Florestal e eu quero concordar com o pronunciamento que faz V. Exª.
Quero aproveitar para chamar a atenção, não só das
opiniões que começam a aparecer, mas do que está
escrito pelas instituições de pesquisas, voltando para o
tema APP, Área de Proteção Permanente. V. Exª tocou
nesse assunto. Aquilo que esta Casa, que o Congresso pode garantir como regra geral é muito importante
não confundir na regra, porque já existe competência
para os Estados. Não confundir na regra a abertura,
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por exemplo, facilitar que a pecuária e a agricultura
possam prevalecer em área de APP. Nós precisamos
ter um padrão de rigor. Qual é o problema de ter um
padrão de rigor com uma faixa de 30 metros? Qual é o
problema? Nós vamos melhorar o meio ambiente, nós
vamos melhorar a produção. Se nós não tivermos esse
olhar no sentido de prevalecer a Biologia, a reprodução,
a relação que tem com o ciclo reprodutivo dessa faixa
de 30 metros – tem mais, dependendo da largura da
lâmina d’água –, nós não podemos, na regra, facilitar.
Transferir? Nós temos de transferir competências, sim.
Isso já existe. Nós podemos aperfeiçoar. Parabéns pelo
pronunciamento de V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Muito obrigado Senador João Pedro. É importante
o pronunciamento de V. Exª para dizer que, junto com
o Código Florestal, nós devemos avançar, aproveitar
esse debate que tem mobilizado a opinião pública
brasileira para avançar, especialmente, Presidente
Senador Paulo Paim, na construção de instrumentos
econômicos que incentivem a preservação.
Teremos limitações nesse projeto, porque é um
projeto de iniciativa do Poder Legislativo, mas podemos
oferecer ao Governo, na negociação do Código Florestal, uma série de sugestões de uma política de instrumentos econômicos de incentivo à preservação.
Eu conversava com um pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, na última quinta-feira, o Dr. Celso
Manzatto, que me dizia que, com a aprovação desse
código nos termos em que imaginamos que será aprovado, teremos grandes oportunidades, Senador Mozarildo, para o setor ﬂorestal brasileiro, porque haverá
um movimento de recomposição de reservas legais,
haverá um movimento de recomposição de áreas de
preservação permanente e nós vamos viver, Senador
Eduardo Suplicy, um problema, porque hoje não teríamos sementes, não teríamos mudas e não teríamos
tecnologia disponível para recuperação rápida das
áreas de reserva legal e das áreas de preservação
permanente.
Isso é uma janela de oportunidade enorme para
o setor ﬂorestal brasileiro, já que seremos obrigados a
fazer recomposições de reserva legal, recomposições
de áreas de preservação permanente.
Isso remete a outro debate importante no Senado Federal, aproveitando essa mobilização em torno
do Código Florestal, para a discussão de incentivos
para agricultores que utilizem boas práticas agrícolas,
manejos adequados, e a necessidade de o Brasil investir em insumos biológicos, já que hoje, até por uma
questão de segurança alimentar, temos uma agricultura
extremamente produtiva, mas uma agricultura extre-
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mamente dependente de insumos, especialmente do
fósforo e do potássio.
Lembro que foi através da pesquisa cientíﬁca que
a pesquisadora Johanna Döbereiner avançou extraordinariamente, reduzindo, inclusive, o custo da produção
de soja, ao desenvolver uma bactéria que faz a ﬁxação
do nitrogênio no solo, reduzindo enormemente o custo
Brasil no que se refere ao nitrogênio.
Portanto, temos também de avançar na pesquisa
no sentido de produzirmos insumos biológicos, de diminuirmos a nossa dependência, especialmente para
a fórmula nitrogênio, fósforo e potássio.
Ouço, com muita atenção, o Senador Eduardo
Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador Rodrigo Rollemberg, quero cumprimentá-lo
pelo seu pronunciamento, que eu vinha ouvindo, assim como o do Senador Paulo Paim. Quero transmitir
a ambos a minha solidariedade pela maneira tão séria
com que trataram a questão do meio ambiente, nesta
semana de homenagem ao meio ambiente. Eu gostaria de transmitir ao Senador Paulo Paim que também
externo a minha solidariedade às famílias das seis
pessoas que, no norte do País, por serem defensoras
da Floresta Amazônica, acabaram sendo vítimas de
pessoas sem escrúpulos. Então, a solidariedade às
palavras do Senador Paulo Paim neste momento. Eu
gostaria de transmitir a V. Exª que observo a maneira
responsável e estudiosa com que, como Presidente da
Comissão de Meio Ambiente, tem atuado, em especial, como na sua fala de hoje, chamando-nos todos
à responsabilidade de realizarmos um debate sobre
o Código Florestal, convidando-nos para, responsavelmente, estudar o projeto tal como foi aprovado na
Câmara. V. Exª diz que tem discordância em alguns
pontos, ainda que tenha todo o respeito ao Deputado
Aldo Rebelo. Quero cumprimentá-lo por ter designado
o nosso Senador Jorge Viana, que é um engenheiro
ﬂorestal, um estudioso do assunto. Por esse gesto, V.
Exª já transmite o quanto quer que, responsavelmente,
tenhamos um debate do mais alto nível. Então, nesta
homenagem ao Dia do Meio Ambiente e também me
somando à contribuição do Senador João Pedro, cumprimento-o, reiterando que temos a responsabilidade
de estudar cada um dos aspectos, inclusive esse que
V. Exª ressaltou. Será que não é melhor uma lei federal que leis estaduais e municipais? Acho que, aqui,
temos de levar em conta certas diretrizes e princípios
que valham para toda a Nação. Então, meus cumprimentos, Senador Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Muito obrigado, Senador Eduardo Suplicy. É
uma honra ser aparteado por V. Exª.
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Eu diria que, nesta Semana do Meio Ambiente,
a maior contribuição que poderemos dar ao País será
oferecermos um Código Florestal moderno, equilibrado, que dê segurança jurídica aos nossos produtores
rurais, mas que também garanta para as futuras gerações a preservação dessa imensa biodiversidade, que
é um grande patrimônio do povo brasileiro.
Estou absolutamente convencido de que a proposta aprovada na Câmara está em boas mãos. Temos
dois Relatores nas três Comissões onde vai tramitar:
o Senador Luiz Henrique, que dará o parecer pela Comissão de Constituição e Justiça e pela Comissão de
Agricultura, e o Senador Jorge Viana, a quem, em tese,
caberá dar o último parecer pela Comissão de Meio
Ambiente, já que é a Comissão de maior pertinência.
São dois homens experientes, dois ex-Governadores,
duas pessoas de diálogo, equilibradas, e tenho muita
esperança, Senador Eduardo Suplicy – por isso eu disse
que em tese –, de que possamos construir um único
relatório a partir de todo esse debate, a partir desse
entendimento; que possamos construir um único projeto
que possa ser aprovado pelas três Comissões.
Vamos ter vários debates a partir da semana. A
Comissão Rio+20, juntamente com a Comissão de Meio
Ambiente, realizará audiência pública, na quarta-feira,
sobre pagamento de serviços ambientais. É um tema
que caminha paralelamente à discussão do Código Florestal. É, como eu disse, importante criarem-se instrumentos econômicos que estimulem a preservação.
Na quinta-feira, teremos, em audiência conjunta da Comissão de Meio Ambiente e da Comissão de
Agricultura, a presença da Ministra Izabella Teixeira,
Ministra do Meio Ambiente, que vai trazer a posição
do Governo, a opinião do Governo e alguns pontos
que o Governo entende que possam ser melhorados
no Código Florestal.
Considero importante ouvir a opinião do Governo,
porque, em última análise, posteriormente à aprovação
pelo Congresso Nacional do Código Florestal,
o Governo tem uma participação decisiva na
implementação dos instrumentos previstos por esse
Código Florestal. Mas, quero aqui, mais uma vez, reiterar a minha convicção de que vamos construir um
entendimento. As conversas que a gente tem tido com
a Senadora Ana Amélia, com a Senadora Gleisi Hoffmann, com o Senador Acir Gurgacz, com o Senador
Blairo Maggi, enﬁm, com diversos Senadores mais
envolvidos nessa questão na Casa, com os dois relatores, nos apontam claramente para esse caminho: o
caminho do entendimento, o caminho do bom senso,
o caminho do equilíbrio, o caminho de um Código Florestal que permita que o Brasil continue sendo e seja
cada vez mais uma potência na produção de alimen-
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tos, na produção de agroenergia, mas também uma
potência ambiental.
Antes de encerrar, ouço, com muita alegria, a
Senadora Gleisi Hoffmann.
A Sra. Gleisi Hoffmann (Bloco/PT – PR) – Obrigada, Senador Rollemberg. Queria fazer o aparte, primeiro, para parabenizar V. Exª por presidir a Comissão
de Meio Ambiente, além de ser um dos condutores mais
importantes dessa matéria nesta Casa exatamente por
essa postura. Na realidade, não estamos aqui numa
guerra entre meio ambiente e agricultura. Muito pelo
contrário. Estamos, todos, imbuídos para que o Brasil
seja uma potência ambiental e uma potência agrícola.
Isso requer equilíbrio, isso requer muitas conversas,
muitos diálogos. Tenho a certeza de que o Senado
Federal lançará luz ao tema, e que vamos ter aqui um
produto ou um projeto aprovado, que venha a satisfazer os anseios de toda a sociedade brasileira. Acho
muito importante essa discussão conjunta. Sou testemunha do esforço de V. Exª, assim como do esforço
do Senador Acir Gurgacz, Presidente da Comissão de
Agricultura, da qual participo, para que a gente ponha
em bom termo essa discussão. Queria fazer referência
a duas entrevistas que tivemos neste ﬁnal de semana,
as achei muito importantes, de parte de dois Senadores desta Casa, o Senador Jorge Viana, Relator da
matéria na Comissão de Meio Ambiente, e também o
Senador Blairo Maggi, que participa da Comissão de
Agricultura, onde já vemos o equilíbrio e as ponderações de que queremos a preservação e a conservação ambiental, queremos resguardar o que temos de
mais importante no nosso País, que é exatamente essa
fortuna viva, rica, da nossa ﬂoresta, da nossa fauna,
da nossa ﬂora, sem que isso tenha impacto na nossa
produção agrícola, sem deixarmos de ser um dos mais
importantes exportadores de grãos e de fazer com que
a nossa agricultura familiar também seja fortalecida.
Quis o aparte para parabenizá-lo e dizer a V. Exª que
pode contar comigo em todos os esforços que forem
necessários fazer nesta Casa sobre a matéria.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Nós já estamos contando, Senadora Gleisi. V. Exª
é uma grande revelação e, com toda a sua competência,
tem atuado sempre na busca do entendimento.
Para concluir, Sr. Presidente, quero dizer da importância da aprovação do Código Florestal, no momento que antecede a realização, no Brasil, de uma
conferência da ONU sobre desenvolvimento sustentável, a Rio+20, que acontecerá no ano que vem. O Brasil
pode desempenhar um papel fundamental, assumindo
a liderança na transição de uma economia tradicional
para uma economia verde.
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A propósito, amanhã, a Presidenta da República
lançará uma comissão do Governo Federal encarregada de organizar, de preparar a participação brasileira
nessa conferência internacional da maior importância,
não apenas para o protagonismo e para o futuro do
Brasil, mas também, sem dúvida alguma, para o futuro
do nosso Planeta.
Agradeço a V. Exª toda a sua benevolência e a
sua tolerância em relação ao tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg, o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Paulo Paim
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senador Rodrigo Rollemberg.
Foi uma alegria ouvi-lo aqui da Presidência dos
trabalhos pela grandeza do pronunciamento, apontando caminhos para o entendimento.
Passamos a palavra, neste momento, ao Senador Mozarildo Cavalcanti e, em seguida, ao Senador
Pedro Simon.
Como Líderes: Mozarildo Cavalcanti, Aloysio
Ferreira e, depois, Cristovam Buarque; como oradores inscritos: Senadores Pedro Simon e, depois, Wilson Santiago.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, eu havia me preparado, Senador Paim,
para homenagear, hoje, a Igreja Assembleia de Deus
do meu Estado, que, no Brasil, completa 100 anos e,
no meu Estado, 96 anos. Mas, em face da situação de
calamidade que atravessa o meu Estado, com enchentes, com chuvas que há 35 anos não ocorriam naquele
Estado, eu resolvi deixar o pronunciamento sobre a
Assembleia de Deus para amanhã e, hoje, falar sobre
essa questão que está aﬂigindo os moradores de todo
o interior e da capital.
Na capital, concentram-se 65% da população do
Estado. Portanto, ali estão os mais atingidos, mas os mais
sofredores são aqueles que estão lá nas vicinais, lá no
interior, isolados pela não possibilidade de tráfego.
Fico muito preocupado, Senador Paim, porque
vi e li nos jornais de hoje que o Governador decretou
estado de emergência, de calamidade, o que signiﬁca
dispensar de licitação muitas das aquisições que devam
ser feitas nesse período. Preocupa-me porque se fosse
um Governador honesto isso não teria nenhum problema. Mas, ocorre que, desde quando este Governador
assumiu, em dezembro de 2007, eu mesmo venho de-
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nunciando uma sequência de irregularidades praticadas
com o dinheiro público, com o dinheiro transferido pelo
Governo Federal. E aí se incluem as rodovias BR-174,
que agora está interditada de novo, as outras rodovias
federais lá localizadas, como a BR-210, que abrange
três Municípios, a BR-432, a que vai para Lethem, na
fronteira com a Guiana, a BR-174, que vai até a fronteira com a Venezuela, na verdade, as vicinais, que
foram objeto de ﬁnanciamento feito pelo BNDES e que
estão com uma série de denúncias de irregularidades,
então, o meu receio, Senador Paim, é que, no momento
em que a população sofre, carecendo de todo o tipo
de assistência, o Governador, que está com uma série de denúncias nos órgãos de ﬁscalização federal e
estadual, possa se aproveitar desse mecanismo legal
para cometer mais arbitrariedades. E aí quem pagará
o pato será justamente a população que agora está
sofrendo sob essas chuvas alarmantes.
Há pouco mantive uma conversa telefônica com
o Prefeito da capital, onde, repito, estão 65% dos moradores do Estado, e ele disse-me que hoje reunirá o
Secretariado para decretar estado de calamidade pública, e que trará para o Governo Federal uma séria de
reivindicações, visando fazer com que a capital e a sua
área rural sejam, de fato, protegidas nesse período e
que possam ter corrigidas inúmeras obras que foram
feitas de maneira indevida e que só agora, com essa
chuva fora do padrão – repito: há 35 anos não houve
igual –, constatamos quantas obras eleitoreiras, demagógicas foram feitas e que agora se veem à mercê
ou no risco de desaparecerem.
Quero aqui prestar minha solidariedade à população do meu Estado, à de todos os Municípios do
interior, principalmente àquela população mais distante que já não tinham condições de escoar os seus
produtos pelas vicinais, aqueles assentamentos, de
suas fazendas no interior dos Municípios mais distantes, como Caroebe, São Luiz, Baliza, Rorainópolis,
também de Alto Alegre, de Pacaraima, de Uiramutã,
de Normandia, do Bonﬁm, de todos os Municípios do
interior e até dos mais próximos, como Cantá, Mucajaí e Iracema. Então, é lamentável que estejamos com
uma calamidade provocada pela questão meteorológica, no momento em que temos uma calamidade de
Governador governando o nosso Estado.
Quero dizer, Senador Paim, que estarei atento
a todos os procedimentos, assim como vou pedir, de
novo, aqui desta tribuna, que o Tribunal de Contas do
Estado, o Ministério Público Estadual, a ControladoriaGeral da União, o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União abram mais ainda os olhos em
relação a essa questão. Porque, se em tempos normais
já havia esses problemas na questão da honestidade
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na administração pública do nosso Estado, imaginem
agora, com o “cobertor” legal de poder haver inclusive
dispensa de licitação, a compra sem nenhum tipo de
procedimento que seja, digamos, disputado por fornecedores. Então, é inconcebível que realmente possamos
atravessar esse momento de sofrimento com a suspeita
de que esse momento de sofrimento da população, de
sofrimento de todos os roraimenses e de todas as roraimenses possa ser aproveitado em benefício de um
Governador que é inescrupuloso. Vou inclusive oﬁciar
a todos esses órgãos, relembrando todas as denúncias
já feitas, todas as matérias já publicadas, para que não
se aproveite de um momento de emergência para tirar
proveito próprio, como, aliás, tem sido a característica
de atuação deste Governador.
Quero fazer este registro lamentável do momento que atravessa a minha população, a população do
meu Estado, daquelas pessoas que moram nos lugares
mais distintos, mas pedir a todos também que sejam
ﬁscais dessas ações para que não haja o proveito, digamos assim, esperto de alguém que, usando essa
aparência de socorrer as vítimas da enchente, possa
estar se aproveitando do recurso público em proveito
próprio. (Pausa.)
Senador Paim, até ﬁco preocupado porque não
consigo falar direito...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª foi prejudicado aí, mas já mandamos
veriﬁcar.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– ...com o trabalho que se faz não sei onde, na cúpula
do Senado. Mas, de qualquer forma, espero que não
tenha sido prejudicado na audiência pela TV Senado,
pela Rádio Senado. Especialmente, espero que a população do meu Estado possa estar atenta e saber que
nós estamos solidários, mas a solidariedade sincera,
a solidariedade honesta daqueles que não querem ver
ninguém sofrer e tirar proveito do sofrimento alheio em
benefício próprio, seja de qualquer forma que for.
Eu deixo este recado, neste momento, Senador
Paim, porque não posso admitir, diante do que vem
sendo praticado por esse governador, que ele tenha
a estatura moral para conduzir este momento de maneira isenta, sem que, realmente, haja qualquer tipo
de corrupção.
Então, ao mesmo tempo em que me solidarizo
com a população do meu Estado, com as mulheres,
crianças, idosos, que estão sofrendo com essa calamidade, também quero dizer que estaremos atentos
para que não tirem proveito do sofrimento alheio em
benefício de mais falcatruas do que já se vem fazendo
no meu Estado.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senador Mozarildo, que
foi prejudicado devido a um cano que estava vazando
e teve que ser consertado de imediato.
Passamos a palavra, neste momento, ao Senador
Pedro Simon, que a cedeu à Senadora Ana Amélia.
Então, neste momento, como oradora inscrita, passo
a palavra à Senadora Ana Amélia.
Depois da Senadora Ana Amélia, com a palavra,
como Líder, o Senador Aloysio Ferreira.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente Paulo Paim, eu queria agradecer, especialmente, ao colega Pedro Simon, que abriu mão da sua
inscrição de hoje a meu favor.
Srs. Senadores, nossos telespectadores da TV
Senado, ouvintes da Rádio Senado, os dirigentes, como
já disse em aparte a V. Exª, do setor da indústria de
carnes – bovina, suína e de frango – estão reunidos
neste momento, no Ministério da Agricultura, com o
Ministro Wagner Rossi, para avaliar as consequências
negativas para a produção e exportação de carnes de
uma cadeia produtiva importantíssima para a economia
não só do meu Estado, mas também de Santa Catarina,
Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.
Apenas Mato Grosso, Paraná e Rio Grande sofreram as consequências do embargo determinado, na
semana passada, pelas autoridades da Rússia, que alegaram, nessa determinação drástica e unilateral, que, a
partir do dia 15 de junho, estarão suspensas as vendas
para aquele mercado, que é um dos mais importantes
mercados compradores da carne brasileira – não só
bovina, mas especialmente suína e de frango.
As alegações determinadas pelas autoridades
russas, Sr. Presidente, não se sustentam, porque foram fundamentadas em deﬁciência no nosso controle
sanitário animal. Ora, para um país, como o Brasil, que
exporta para 150 países, não há nenhum motivo plausível de que haja alguma dúvida sobre a qualidade do
seu serviço de defesa agropecuária animal. Aliás, em
muitos casos, o modelo adotado aqui é copiado por
países latino-americanos. Então, não se sustenta.
Pode estar por trás dessa decisão alguma outra
de natureza política ou diplomática, uma vez que a
Rússia está pretendendo participar da Organização
Mundial do Comércio, e ainda não houve, de parte do
Governo brasileiro, uma ação aﬁrmativa em relação a
essa pretensão do Governo russo.
O Vice-Presidente Michel Temer esteve, há dois
meses, numa visita oﬁcial, e missões técnicas russas
estiveram visitando as unidades produtoras e exportadoras no Rio Grande do Sul e, da mesma forma, no
Paraná, do Senador Requião, da Senadora Gleisi e do
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Senador Alvaro Dias, e em Mato Grosso, do Senador
Jayme Campos, do Senador Pedro Taques e de outros
Srs. Senadores.
Queria reaﬁrmar aqui a necessidade de que,
nessa reunião que agora se realiza no Ministério da
Agricultura, Sr. Presidente, seja anunciada uma ação
do Governo brasileiro, para evitar que esse embargo
tenha eﬁcácia.
Se a situação continuar da forma em que está,
vai existir um risco para o mercado interno, porque
teremos de vender a carne aqui, o que vai acabar,
evidentemente, saturando e inﬂuenciando o preço
para baixo, porque a oferta será muito maior. Essa é
a previsão do presidente do Sindicato das Indústrias
de Produtos Suínos do Rio Grande do Sul, Osmildo
Bieleski, que está participando dessa reunião com o
Ministro Wagner Rossi.
Esse é apenas um dos problemas que o setor
agropecuário está vivendo neste momento em nosso País.
Na quarta-feira passada, estivemos numa audiência com o Ministro Antonio Palocci, do Gabinete Civil da Presidência da República, com representantes
de Santa Catarina, entre os quais o colega Senador
Casildo Maldaner, e Deputados, do meu Estado, Luis
Carlos Heinze, e de Santa Catarina, Odacir Zonta e
Valdir Colatto, tratando do problema da comercialização do arroz, porque desde fevereiro até agora os instrumentos aplicados não deram resultado satisfatório
aos produtores, que estão vendendo muito abaixo do
custo de produção.
Na sexta-feira à tarde, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, houve um debate, o nono debate, sobre problemas da agropecuária brasileira, em
que os produtores de trigo e de arroz mostraram que
as assimetrias econômicas dentro do Mercosul são
as grandes responsáveis por uma situação de aviltamento dos preços, porque os custos de produção no
Brasil são muito maiores do que os custos de produção no Mercosul.
Na questão especíﬁca do arroz, a situação é alarmante. Nós aqui provamos. E agradeço o apoio dos
Senadores, inclusive da oposição, para a Medida Provisória, PLV nº 15. Por doação humanitária, num gesto
do Governo brasileiro – uma medida provisória há dois
anos tramitando na Câmara, aprovada em regime de
urgência, com o apoio do Deputado Presidente Marco
Maia, e aqui com o apoio do Presidente José Sarney
–, foi possível aprovar na terça-feira, véspera da noite
de grande tumulto aqui, essa medida provisória que
prevê a compra de 500 mil toneladas de arroz, compra
também de milho, leite em pó e feijão, para serem distribuídos aos países pobres. Isso poderá representar
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um pouco de alívio, já que o estoque brasileiro é superior a um milhão de toneladas de arroz. Isso poderia
dar um alívio aos produtores. Neste caso, eu gostaria
de contar com o apoio das autoridades brasileiras no
sentido de agilizar a compra desse arroz, para permitir,
dessa forma, um equilíbrio maior no mercado interno
de arroz, logo após a comercialização, e considerando
também a entrada de produtos argentino e uruguaio,
aviltando ainda mais o preço do produto. Em qualquer comparativo que se faça, a gente constata isso
claramente, não só em relação ao trigo, mas também
ao arroz, como ﬁcou claramente demonstrado nessa
reunião em que estavam presentes representantes
do Ministério da Agricultura; da Ocepar, do Paraná;
da Câmara Setorial Nacional do Arroz; e também da
Fetag, produtores do Rio Grande do Sul.
Então, é necessário que o Governo brasileiro tome
medidas plausíveis a esse respeito. Aliás, eu requeri
também ao Senado Federal, na Comissão de Agricultura, uma audiência pública para debater exatamente
a situação dos acordos internacionais que impactam
diretamente as cadeias produtivas do leite, do arroz, do
trigo, da carne e também do vinho, Sr. Presidente.
Nessa audiência, espero estejam o Ministro do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Fernando
Pimentel, ou seu representante; também o representante da Cooperativa Regional Tritícola Serrana de
Ijuí, a Cotrijui; Rodrigo Sant’Anna Alvim, presidente
da Comissão Nacional de Pecuária de Leite da Confederação Nacional da Agricultura; e também Antônio
Jorge Camardelli, presidente da Associação Brasileira
das Indústrias Exportadoras de Carnes; e Carlos Raimundo Paviani, diretor-executivo do Ibravin, Instituto
Brasileiro do Vinho.
Nesse sentido, aliás, e a propósito dos problemas
mais urgentes, como o do arroz, estive com o Ministro
Antonio Palocci, tratando das questões relacionadas à
gravidade da situação na comercialização do arroz. O
Ministro foi receptivo. Claro que o Ministro está vivendo
um problema bastante delicado em relação às questões
que foram divulgadas nesse ﬁnal de semana, ele deu
entrevistas, mas republicanamente me atendeu.
Tenho atuado aqui, Sr. Presidente, com uma atitude independente, apoiado o Governo nas questões
que considero adequadas aos meus compromissos
com o Rio Grande do Sul, mas, em outros casos, minha atitude tem sido de independência.
Aqui, em relação, por exemplo, à votação da medida provisória que criou o trem-bala Rio de Janeiro/
São Paulo, ajudei, a pedido do meu Líder, Francisco
Dornelles, a votar esse projeto, mesmo com algumas dúvidas. Mas não votei o acordo de Itaipu, nem
tampouco sobre o salário mínimo. Então, essa minha
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atitude de independência é que me faz tratar com o
Governo republicanamente e agora dizer que, em relação ao Ministro Palocci, estava aguardando a manifestação da Procuradoria-Geral da República. Como o
Procurador-Geral tem retardado essas informações e
como, nas entrevistas, o Ministro Palocci, a meu juízo,
não foi suﬁcientemente esclarecedor das dúvidas, que
continuam pairando, hoje assinarei a CPI para investigar essas questões.
Eu quero agradecer ao Ministro a atenção que
dispensou a mim. Espero que essa atitude não comprometa de maneira alguma o trato das questões relevantes de interesse do meu Estado, o Rio Grande
do Sul, porque, como disse a Presidenta Dilma Rousseff, ela quer o Governo agindo republicanamente em
todas as questões.
À propósito disso, também elogio a manifestação
de ontem da Ministra Izabella Teixeira, do Meio Ambiente, em cadeia nacional de televisão, quando falou
sobre o programa de Governo relativo à preservação
ambiental. Aplaudo essas iniciativas e a ação da Ministra, que tem sido extremamente correta, pragmática,
inteligente e competente na interlocução com o Congresso Nacional a respeito das questões ambientais.
Por ﬁm, meu caro Senador Paulo Paim, quero
agradecer a V. Exª, Presidente da Comissão de Direitos Humanos, e à Senadora Gleisi Hoffmann, porque
hoje tive a alegria de participar de uma audiência pública que tratou da questão de prevenção. Prevenção
é saúde. Isso é extremamente importante para o nosso
País – no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais,
também estou tratando dessa matéria.
Na questão especíﬁca da manhã de hoje, Senador Paulo Paim, quando V. Exª abriu a sessão que foi
presidida pela Senadora Gleisi Hoffmann: recebi da
Presidente da Associação Gaúcha de Assistência à
Fibrose Cística, Cleci Furian Müller, junto ao Hospital
das Clínicas do Rio Grande do Sul, uma informação
preocupante: o Rio Grande do Sul é o Estado brasileiro
com a maior incidência de ﬁbrose cística, uma doença genética, ainda sem cura, que provoca alteração
no muco produzido por algumas glândulas do corpo,
levando principalmente a problemas respiratórios e
digestivos.
Apesar de estar regulamentado há dez anos, o
Programa Nacional de Triagem Neonatal ainda não
atingiu a fase 3 no Rio Grande do Sul. Isso signiﬁca
que o nosso Estado, com a maior incidência da doença, ainda não realiza a triagem da ﬁbrose cística, pelo
Sistema Único de Saúde, em seus bebês.
Isso é muito importante, como ressaltou a pediatra
gaúcha Paula Vargas, Presidente da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal. A notícia confortadora foi
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dada pelo Secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde Helvécio Miranda Magalhães Júnior, que
esteve no Rio Grande do Sul recentemente mantendo
contatos com o Secretário da Saúde do Rio Grande
do Sul Ciro Simoni, com quem acertou exatamente o
cronograma para que os governos federal e estadual
preencham essa lacuna em relação à preservação
da saúde pública em nosso Estado. A prevenção é o
melhor caminho.
Queria agradecer à Senadora Gleisi Hoffmann por
esta grande oportunidade e dizer que ﬁcamos, como
cidadãos, animados, quando as questões de interesse
público, Senador Paim, são tratadas de maneira adequada. Esse é o caso de Minas Gerais em relação ao
programa que municipalizou todo o atendimento. O
Senador Mozarildo Cavalcanti, que é médico, deve saber da importância que tem essa questão do Teste do
Pezinho. Hoje é o Dia Nacional do Teste do Pezinho,
e ressalto a importância da prevenção.
Os muitos relatos de mães e pais que estavam
presentes nessa audiência pública foram suﬁcientes
para revelar que uma boa prevenção poderá aliviar
o sofrimento de muitas famílias que enfrentam essa
doença que não tem cura. O acompanhamento e o
tratamento dessa doença podem signiﬁcar um alívio
para essas pessoas.
Quero agradecer muito ao Senador Paulo Paim
por permitir minha manifestação neste momento. Renovo meu agradecimento ao Senador Pedro Simon
por me ter concedido o uso de seu tempo aqui nesta
tribuna.
Obrigada, Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Cumprimento a Senadora Ana Amélia por seu
pronunciamento, preciso e objetivo como sempre.
Passamos a palavra neste momento ao Senador Aloysio Nunes Ferreira, que falará como Líder do
PSDB.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela Liderança. Com revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, começo por
onde a ilustre Senadora Ana Amélia terminou: comemorando a decisão do Governo de ampliar o âmbito
dos exames neonatais contidos no Teste do Pezinho.
Que eu me lembre, o Teste do Pezinho foi instituído, pela primeira vez, para a detecção precoce da
fenilcetonúria ainda no tempo do Governador Montoro,
no Estado de São Paulo, por instigação de um Deputado
Estadual médico, o Deputado Fernando Mauro.
Há dez anos, o Ministro Serra, da Saúde, incluiu
a anemia falciforme e a ﬁbrose cística no espectro dos
exames. E o Senador Pedro Simon teve uma grande
atuação em uma frente parlamentar que se criou nes-
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sa época em apoio a essa medida não apenas junto
ao Governo Federal, mas também para que fossem
tomadas providências para estimular e capacitar os
Estados e Municípios para aplicarem esse teste – o
Senador Pedro Simon, que é representante do seu Estado, Senador Paulo Paim, onde há a maior incidência
dessa moléstia.
Temos ainda muita coisa a fazer, a começar por
generalizar o teste. Há ainda muitos estudos epidemiológicos a serem feitos – por exemplo, o acompanhamento, a informação regular da incidência dessas
doenças detectadas no Teste do Pezinho – e também
é necessária a inclusão dos remédios, que são de alto
custo, para o tratamento das doenças que serão detectadas a partir da ampliação da gama de exames: a
biotinidase e a hiperplasia adrenal.
Portanto, ﬁcam aqui meus cumprimentos ao Governo. Faço votos de que haja medidas complementares
para que esse programa seja efetivamente implementado no Brasil inteiro.
Sou obrigado agora, Sr. Presidente, a tratar de
um tema desagradável: a questão do Ministro Palocci.
Quero dizer a V. Exª que não me sinto bem com denuncismo. Essas denúncias, aliás, não foram feitas pela
oposição, mas, sim, por uma investigação jornalística
do jornal Folha de S.Paulo acerca do enriquecimento
fabuloso e rápido do Ministro com atividades ditas de
consultoria. Detesto, igualmente, sapatear em cima
do cadafalso alheio e considero que, muitas vezes, o
moralismo é um biombo atrás do qual se escondem
muitos canalhas, na vida privada e na pública
O fato, porém, é que nós estamos vivendo uma
situação política da maior delicadeza, situação em que
o Chefe da Casa Civil, Ministro que ocupa papel central no núcleo do Governo, tem hoje a sua autoridade
política profundamente questionada, a tal ponto que
é obrigado a ouvir um desaforo como o relatado pela
imprensa e atribuído ao Deputado Anthony Garotinho:
“Temos aqui uma pedra preciosa de R$20 milhões”.
Uma aﬁrmação como essa mereceria uma réplica indignada, a começar do próprio Ministro, que, na entrevista
ao Jornal Nacional da Rede Globo, disse: “Olha, não
ouvi, não foi bem isso, talvez não seja isso”. Mereceria
também uma réplica das lideranças do Governo, do
partido da Presidente, partido do qual o Sr. Palocci é
um militante ilustre. Como é que pode?
Deputados se encontram com a Presidente da República e conseguem a retirada de um material didático
que havia sido apresentado pelo Ministro da Educação
como importantíssimo para fortalecer os laços e os
fundamentos da cidadania. O material é retirado sob a
ameaça desses Deputados de votarem a convocação
do Ministro Palocci. Já não é mais agora a autoridade
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política do Governo, mas a autoridade da Presidência
da República que é posta em cheque!
Eu esperei, sinceramente, visto que o Ministro
Palocci foi extremamente correto com o PSDB na
Prefeitura de São Paulo e no Governo do Estado, que
ele viesse a público, na tão esperada entrevista pela
televisão, para esclarecer as coisas.
Não queria esclarecimentos sobre a vida privada
do Ministro, não se trata disso, mas esclarecimentos
sobre sua atividade privada naquilo que ela pode ter
de conexão com atividade pública. O enriquecimento
vertiginoso, em pouco tempo, de um político importante,
que coordena a campanha vitoriosa da Presidente da
República e que coordena a transição de um governo
para outro, merece um esclarecimento. Estas perguntas estão na cabeça de todos: para quem o Ministro
trabalhou? Quais são os seus clientes? Que trabalho
efetivamente produziu? Será que foi um power point,
será que foi um fax, será que foi um relatório, uma foto?
Nada! Quanto faturou?
Ora, um Ministro que vai à televisão, depois de
dezoito dias de silêncio, para esclarecer a sua situação... Era de se esperar que ele pudesse dizer quanto
faturou. E perguntado pelo repórter se o faturamento
de sua empresa era realmente do montante apontado
pela Folha de S.Paulo, de R$20 milhões, o Ministro
disse: “Mais ou menos, eu não me lembro”. “E o faturamento dos três anos anteriores, é de 30%, 40%, 50%?”
“Eu não tenho os dados”. Não é possível! Devia ter se
preparado melhor para dar as informações.
Dizia ele: “Isso diz respeito a minha atividade privada”. Não, o que diz respeito à vida privada é a herança
que o caseiro Francenildo recebeu, são os R$24 mil que
ele recebeu na sua conta, que foi violada pela equipe
do Ministro, com o conhecimento dele provavelmente,
conforme a própria Caixa Econômica Federal atestou
recentemente. Agora, o que o Ministro Palocci faturou,
um volume de dinheiro mil vezes superior à herança
recebida pelo caseiro Francenildo, no período em que
coordenava a campanha presidencial e a transição do
governo, isso tinha de ser esclarecido.
Mas o Ministro faz um gesto de boa vontade. Disse: “Estou à disposição dos órgãos de controle para
esclarecer tudo”. Não quis esclarecer na televisão por
lealdade aos seus clientes, mas, por lealdade aos cidadãos brasileiros, eu pediria ao Ministro que se submetesse ao grande órgão de ﬁscalização e controle da
República, que é o Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Aloysio, permita-me interrompê-lo.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pois não.

JUNHO21415
2011

Terça-feira 7

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Gostaria de fazer uma homenagem à delegação da
Bahia que está nos visitando neste momento.
Sejam bem-vindos. Está na tribuna o Senador Aloysio Nunes Ferreira, de São Paulo, Líder do
PSDB.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – E que gosta muito da Bahia, tem muitas ligações na Bahia. Abraços e sejam bem-vindos.
(Palmas.)
Mas eu dizia, Sr. Presidente, que quando o Ministro disse que está à disposição dos órgãos de controle, nós temos a oferecer a ele a oportunidade de se
explicar, de modo a espantar, espero eu...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – ... todas as dúvidas perante o maior
órgão de controle da República, que é o Congresso
Nacional. Faltam apenas oito assinaturas no pedido
de CPI protocolado, que é promovido pela Liderança
da oposição. Se não quiserem, permitam que tenha
eﬁcácia a convocação pela Comissão de Agricultura
na Câmara.
Eu tenho para mim, Sr. Presidente, que a situação se deteriorou a um ponto que diﬁcilmente teria
volta. O Ministro fez um movimento para isolar o seu
caso do Governo, mas eu creio que, infelizmente, o
caso já atingiu o Governo, porque quando terminar
esse episódio, o Governo estará menor do que antes
de o episódio eclodir.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
SP) – A Presidência cumprimenta o Senador Aloysio
Nunes Ferreira pelo tempo. Como eu tenho sido tolerante com todos, ele ﬁcou exatamente nos seus cinco
minutos. Eu havia lhe dado mais cinco, como dei para
os outros uma tolerância maior.
Agora, neste momento, o Senador Wilson Santiago. (Pausa.)
O Senador Francisco Dornelles, como orador
inscrito. Em seguida, o Senador Cristovam Buarque,
como Líder do PDT.
Como orador inscrito, V. Exª tem 20 minutos.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP
– RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu
queria fazer uma análise dos resultados da balança
comercial do País no mês de abril.
Mas, antes, como Senador pelo Rio de Janeiro,
queria demonstrar o meu contentamento pela eleição
do escritor e jornalista Merval Pereira para a Academia
Brasileira de Letras.
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A cadeira 31, de Merval Pereira, foi ocupada por
expoentes da cultura brasileira, como Guimarães Júnior,
seu fundador, João Ribeiro, Paulo Setúbal, Cassiano
Ricardo, José Cândido de Carvalho e Geraldo França
de Lima. Merval Pereira substituirá o saudoso médico
e poeta Moacyr Scliar.
Merval Pereira, carioca, 61 anos, é comentarista
do canal de notícias Globo News e da rádio CBN. Também é colunista do jornal O Globo, que lhe acolheu,
em 1968, como repórter estagiário, tendo exercido o
cargo de editor nacional, editor-chefe, diretor da sucursal de Brasília, diretor de redação e diretor executivo do
Infoglobo. Foi diretor de Jornalismo de Mídia Imprensa
e Rádio das Organizações Globo.
De 1983 a 1985, trabalhou na revista Veja, quando foi chefe das sucursais de Brasília e do Rio de Janeiro e editor nacional em São Paulo. Nesse período,
ganhou três Prêmios Abril. Também foi editor-executivo
do Jornal do Brasil.
Em 1979, recebeu o Prêmio Esso pela série de
reportagens “A segunda guerra, sucessão de Geisel”,
publicada no Jornal de Brasília e escrita em parceria
com o então editor do jornal André Gustavo Stumpf.
A série transformou-se em livro com o mesmo nome,
editado pela Brasiliense, considerado referência para
estudos da época e citado por brazilianistas como
Thomas Skidmore. Merval Pereira também escreveu
O Lulismo no Poder, da Editora Record, além de ter
participado, como co-autor ou prefacista, de outras
obras literárias.
Em 2009, recebeu o prêmio Maria Moors Cabot
da Universidade de Columbia de excelência jornalística, a mais importante premiação internacional de
jornalismo das Américas.
Merval Pereira é especialista em política internacional pela Universidade Stanford como único bolsista
da América Latina da John S. Knight Fellowship. Tem
curso de gestão de empresas no Insead, na França.
Sr. Presidente, é com base em sua exitosa carreira de escritor que os pares da Academia Brasileira
de Letras resolveram elevar Merval Pereira à categoria
de imortal. A Academia, com essa decisão, mantém
viva a tradição de recepcionar em seu plenário grandes
jornalistas, tradição iniciada em sua fundação, com o
também político, memorialista, diplomata e jurista Joaquim Nabuco.
Eu quero parabenizar a Academia Brasileira de
Letras por ter Merval Pereira em seus quadros.
Sr. Presidente, também queria mencionar artigo
publicado no jornal O Globo, de segunda-feira, “A real
discriminação”, de autoria do pastor evangélico Marcos
Pereira. Ele faz um trabalho da maior importância no Rio
de Janeiro, na área de recuperação de drogados, de
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pessoas viciadas. E seu trabalho vem sendo reconhecido não somente no Rio, mas em todos os Estados do
Brasil e até mesmo em países de fora. Por essa razão,
quero cumprimentar o pastor Marcos Pereira e desejar
que ele continue a sua obra da maior importância para
a área social do Estado do Rio de Janeiro.
Sr. Presidente, queria fazer um levantamento sobre os resultados da balança publicados no mês de
abril. Esses resultados conﬁrmam tendências de aumento das receitas com exportações e das despesas
com importações; de manutenção da diversiﬁcação da
pauta de produtos exportados e de mercados consumidores; e de consolidação de maior participação dos
produtos primários em relação aos industrializados na
geração de receitas de exportação.
No mês de abril, Sr. Presidente, o Brasil obteve cerca de US$20 bilhões com exportações, o que
representa aumentos de aproximadamente 40% em
relação ao mesmo mês de 2010 e 16% sobre março
deste ano. As despesas com importações totalizaram
US$18 bilhões, ampliando-se em quase 40% quando
comparado ao resultado de abril do ano passado, e
em 14% ante o mês de março último.
Registrou-se, assim, um superávit comercial da
ordem de aproximadamente US$2 bilhões, incremento de 45% sobre abril de 2010 e de 20% sobre março
de 2011.
As contas do comércio exterior do País registram
valores recordes de geração de receita com exportação de produtos básicos de cerca de US$10 bilhões,
e de semimanufaturados, de US$2,6 bilhões. Produtos
manufaturados, por sua vez, foram responsáveis por
receitas da ordem de US$7 bilhões. Sobre o mesmo
mês do ano passado, veriﬁcou-se crescimento de 20%
nas receitas com manufaturados, de cerca de 55% na
receita de produtos básicos e 42% com semimanufaturados.
As exportações brasileiras continuam avançando nos blocos econômicos. Em termos percentuais, o
mais expressivo aumento foi veriﬁcado na África, com
crescimento de 81%. A União Europeia importou 42%
a mais. As vendas para Ásia cresceram 44%, com
destaque para as exportações para a China, com aumento de 63%. Para a Europa Oriental, a expansão
foi de 45%. No Mercosul, Sr. Presidente, a venda de
produtos brasileiros gerou 36% a mais de receita. A
América latina, excluindo o Mercosul, aumentou suas
compras no Brasil em 26%. As receitas com exportações para o Oriente Médio cresceram em 18% e para
os Estados Unidos, o segundo maior comprador individual do Brasil, em 22%.
No primeiro quadrimestre de 2011, as exportações geraram receitas recordes de US$71,4 bilhões,
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avançando em cerca de 31% sobre igual período do
ano passado. As importações também cresceram em
aproximadamente 27% ante o acumulado nos meses
de janeiro a abril de 2010, atingindo cerca de US$66,4
bilhões de dólares. Os produtos manufaturados, na
mesma comparação temporal, geraram quase 16%
a mais de receita, contra crescimentos mais robustos
dos básicos, da ordem de 47% e de 32% para os semimanufaturados.
Sr. Presidente, apesar da defasagem do câmbio,
estimada pelo mercado, pelo menos 20%, e, especialmente, a pesada carga tributária a que está sujeito o
parque produtivo industrial brasileiro, esses números
revelam uma notável, e, para muitos, surpreendente dinâmica do setor exportador brasileiro como um todo.
Alguns analistas, entretanto, demonstram preocupação com o ganho de peso das receitas com exportações dos produtos básicos em relação aos manufaturados, vinculando esse fato ao eventual estabelecimento
de um processo de perda de competitividade industrial
do Brasil no mercado externo.
O certo é que as receitas com exportações estão
historicamente robustas graças à aquecida demanda
mundial por commodities, principalmente da Ásia e,
em particular, da China, o que eleva os resultados tanto
pelo lado da quantidade quanto pelo lado do preço. E o
Brasil se aproveita dessa circunstância, considerando
que é o líder mundial em competitividade exatamente na produção de itens que têm liderado as altas de
demanda e preço no mercado internacional: minerais
ferrosos agrícolas.
Ser grande exportador de produtos primários é
vocação do País e é de seu interesse continuar ampliando seus mercados no exterior.
Duas questões subjazem a esta discussão, merecendo mais atenção. A primeira concerne à transitoriedade, ou não, dos níveis de demanda e preços
de produtos primários. Se houver acaso apenas redução da receita de exportações de produtos primários, reconduzindo a relação de peso entre estes e os
manufaturados para níveis de antes do atual ciclo de
crescimento econômico global, seria razoável concluir
pelo ganho de competitividade da indústria brasileira?
Seguramente não.
E isso leva à segunda questão, atinente às condições gerais de competitividade da indústria nacional
e, por conseguinte, às suas potencialidades em um
hipotético contexto de custo Brasil mais baixo e a carga tributária menos onerosa. Certamente o superávit
comercial seria bem mais vigoroso.
Haveria, portanto, mais empregos, mais renda e
mais prosperidade para os brasileiros.
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Sr. Presidente, as condições da balança comercial são de estabilidade, em termos de suas principais
tendências. Ainda que se trate de uma situação vantajosa para o País, é prudente que se realizem esforços
para fortalecer a competitividade do parque industrial
brasileiro, particularmente da indústria intensiva de
mão de obra, por meio de iniciativas que visem à redução do custo Brasil, em especial aquelas de natureza tributária.
O Governo tem anunciado, Sr. Presidente, algumas medidas para desonerar o custo Brasil, entre elas,
a desoneração da folha. É importante que isso venha
a ocorrer o mais rápido possível, porque os números
já mostram que realmente alguns setores industriais
estão tendo diﬁculdade de sobreviver, não somente
por perder o seu mercado de exportação, mas também
pela concorrência desleal que vêm sofrendo de alguns
produtos manufaturados e produtos da Ásia.
Tenho a honra de dar a palavra ao Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Dornelles, o seu discurso me provoca em dois
sentidos, e os dois, positivamente. O primeiro é uma
referência à eleição do Merval Pereira para a Academia Brasileira de Letras. Fico satisfeito que V. Exª tenha trazido esse assunto, porque, de fato, representa
a participação do jornalismo, mais uma vez, como já
tivemos o famoso Castelinho, nosso querido Castelinho,
que foi membro da Academia por muitos anos. Mando
os parabéns não apenas ao Merval, mas, sobretudo, à
Academia inteira por ter eleito esse grande jornalista.
Segundo, sobre economia. Creio que os dados divulgados, sexta-feira, permitem observações em alguns
fatos alvissareiros. Primeiro, e confesso até para a minha surpresa, porque eu estava temendo, o Governo
parece estar levando bem a ideia da responsabilidade,
ao mesmo tempo, com a inﬂação e com o crescimento, não caiu na tentação de taxas de juros muito altas,
nem de privilegiar a luta contra a inﬂação em troca do
crescimento que eu próprio, em alguns momentos,
chego a desejar, porque considero que pior do que a
inﬂação não existe nada para desarticular a sociedade
e prejudicar os pobres. Agora, apesar dessa posição
alvissareira, li os fatos com algumas preocupações.
A primeira preocupação ainda é o câmbio. Ainda não
resolvemos o problema do câmbio, que é muito bom
para nós, consumidores de bens estrangeiros, mas é
ameaçador ao nosso setor industrial. Pode ser uma das
causas de desindustrialização que pode tomar conta
do Brasil, até por que nos prejudica a exportação dos
bens primários e dos bens industriais simples, e não
estamos conseguindo saltar para a industrialização de
bens soﬁsticados, de alta tecnologia, que seria a grande
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industrialização. O segundo ponto é que, se olharmos
bem os dados, o nível de investimento cresceu menos
do que o PIB e, quando isso acontece, alguma coisa
lá na frente vai ameaçar o crescimento. Terceiro, a
gente percebe que os gastos privados diminuíram, ou
seja, cresceram mais lentamente, o que é necessário
para controlar a inﬂação, mas que os gastos públicos
cresceram mais do que os gastos privados. Ou seja,
os gastos públicos estão indo mais depressa do que o
consumo da população. Quarto, a preocupação que tenho com os limites ecológicos ao crescimento. Quando
falo em limites ecológicos não falo apenas no limite da
atmosfera, do aquecimento, falo do limite, por exemplo,
de colocar todos os carros produzidos dentro das ruas
das cidades brasileiras. Estamos chegando a um esgotamento que a gente pode chamar de ecológico, até
posso chamar de geométrico, porque começamos a ter
um problema, o de os carros não caberem mais nas
ruas, o que pode ameaçar a indústria automobilística
se ela não se reciclar. Finalmente, para não tomar o
tempo do seu discurso, o problema da competitividade.
Na semana passada, e o Senador Armando Monteiro
falou aqui, tivemos a lista por competitividade por países e o Brasil está numa posição muito inferior ao que
deveria, tanto por razões da logística, da infraestrutura,
como por questão da qualidade da educação também.
Então, ﬁco muito satisfeito de o senhor ter trazido aqui o
assunto da economia, conforme foi divulgado na sextafeira. Estou de acordo de que há fatos alvissareiros, de
que o Governo está conseguindo casar bem a política
monetária e a política bancária com o crescimento,
lutando contra a inﬂação sem prejudicar o crescimento, mas ﬁz questão de levantar esses pontos que me
preocupam. Se não cuidarmos deles, daqui a alguns
meses ou anos, não vamos ter fatos alvissareiros como
os que o senhor está mostrando hoje.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP
– RJ) – Sr. Presidente, Senador Paim, ainda tenho
tempo?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– V. Exª ainda dispõe de sete minutos, Senador.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Senador Cristovam, primeiro, ﬁco extremamente
honrado com o aparte de V. Exª. Eu considero, Senador,
que o Governo vem conduzindo com muita competência a sua política econômico-ﬁnanceira.
O Ministério da Fazenda tem atuado com muita serenidade e tem mostrado que não pode haver
crescimento econômico com geração de renda e com
geração de emprego dentro de um quadro inﬂacionário. Além disso, tem demonstrado que ele não poderá
descuidar um minuto de adotar políticas que visem a
conter o surto inﬂacionário. Mas, de outro lado, tam-
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bém tem mostrado que, sob o fundamento de conter
o surto inﬂacionário, ele resistiu a algumas pressões
para tomar algumas medidas drásticas, principalmente
relacionadas com o aumento da taxa de juros, com o
freio enorme em determinados níveis de investimento, o que poderia trazer um retrocesso, uma recessão,
um desaquecimento da economia, atingindo o nível de
renda e de emprego e, muitas vezes, sem debelar o
processo inﬂacionário.
De modo que eu acho que o Governo está atuando com competência ao mostrar à sociedade que
ele não vai abrir mão de sua luta contra a inﬂação,
demonstrando também que ele tem preocupação com
o nível de crescimento e com a geração de renda e
de emprego.
Concordo com V. Exª quanto às preocupações
demonstradas com o problema de câmbio e com os
resultados da balança comercial e com o fato de estarmos tendo um grande superávit em decorrência da
exportação de commodities e de alimentos. Começamos a ter diﬁculdades na área de exportação mais
reduzida dos manufaturados e na de uma maior importação de produtos que estão atingindo grande parte do
setor industrial brasileiro, principalmente aqueles com
grande possibilidade de geração de empregos.
Agora, entendo que nós não podemos sair do
nível do câmbio ﬂutuante. Nós temos que atacar essa
situação tentando reduzir o custo Brasil, que é muito
elevado. Por isso, algumas políticas anunciadas pelo
Governo, principalmente a desoneração de folha, têm
que ser feitas com muita brevidade – desoneração ou
substituição. Ou seja, é preciso criar estímulos que
desonerem o custo Brasil na exportação.
Nós estamos, hoje, com uma carga tributária
grande na exportação, que ainda não atinge o produto
exportador; atinge os insumos que são adotados para
a fabricação desse produto, fazendo com que os nossos produtos ﬁquem pouco competitivos.
Agora, o problema que temos hoje em relação
ao custo Brasil e que afeta o câmbio é motivado – entendo eu – pela taxa de juros. Esses juros, um dos
mais elevados do mundo, promovem a entrada aqui,
a curto prazo e com grande intensidade, de um capital
especulativo que valoriza o real e que traz diﬁculdades para a nossa exportação, facilitando a importação,
principalmente na área industrial.
De modo que quero dizer a V. Exª que entendo
que o Governo está atuando com muita competência
na área econômico-ﬁnanceira, conciliando uma política de combate à inﬂação e mantendo os níveis de
crescimento. Agora, é preciso, principalmente, reduzir
o custo Brasil e olhar com muito vigor este problema
da taxa de juros. Entendo que a taxa de juros, Sena-
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dor, hoje, por cada ponto, representa uma despesa de
10 bilhões nas contas públicas, na taxa Selic, e não
tem esse efeito anunciado sobre a taxa de juros ﬁnal,
sendo um grande estímulo para a entrada do capital
especulativo, que tem grandes reﬂexos sobre o fortalecimento do real.
Muito obrigado pelo aparte.
Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Francisco Dornelles, tal como o Senador Cristovam
Buarque, quero cumprimentá-lo. Iria falar sobre o tema
na minha hora, mas V. Exª, inclusive como Senador pelo
Rio de Janeiro, aqui registrou o fato, cumprimentando
Merval Pereira, que foi eleito para assumir cadeira na
Academia Brasileira de Letras em substituição a Moacyr
Sciliar, que faleceu recentemente. Junto-me à homenagem a esse jornalista de primeira qualidade, Prêmio
Esso de Jornalismo, autor de inúmeros livros como A
Segunda Guerra, A sucessão de Geisel, O Lulismo
no Poder e outros. Certamente, como jornalista de O
Globo, comentarista da CBN e da Globo News, ele
sempre tem dado contribuições muito signiﬁcativas.
Portanto, quero me associar a V. Exª no cumprimento
que aqui registrou.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Muito obrigado, Senador Suplicy.
Realmente, como Senador do Rio de Janeiro,
considero que o Estado ﬁcou extremamente honrado
com a entrada do Merval Pereira na Academia Brasileira de Letras, realmente um nome que vai engrandecer
e honrar a Academia.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Dornelles, do PP do Rio de
Janeiro. O Senador Suplicy fez um aparte.
Aproveito para cumprimentar os arquitetos franceses que vieram ao Brasil e que, neste momento, estão
aqui acompanhando o debate no Senado da República.
O Senador Requião, que está aqui à minha esquerda,
é ex-governador do Estado do Paraná.
Neste momento, vou passar a palavra como líder
ao Senador Cristovam.
É como líder. Aí, a permuta não é possível.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vim, em nome do PDT, neste
momento em que se permite que falem os líderes – e
agradeço ao Líder Acir, que não está presente e que
me passou o direito de falar por ele, vai estar daqui a
pouco aqui –, para falar de um tema que, a meu ver,
não tem merecido o destaque devido.
Durante os anos 60 e 70, todos falavam dos refugiados. Todos falavam do problema dos asilados e
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exilados políticos, mas poucos têm falado de um fenômeno mais recente, que são os refugiados por razões ambientais, Senador Paim, cujo número talvez
seja muitas vezes superior ao número de refugiados
políticos que tivemos nos anos 60 e 70.
E ﬁco feliz de estar falando sob a Presidência do
Senador Paim porque este pode ser um tema, Senador, para levarmos à Comissão de Direitos Humanos.
Alguns podem dizer: “Mas o refugiado político, o asilado
político, ele pode ser protegido em nome dos direitos
humanos porque é o resultado da ação concreta e da
decisão de uma pessoa ou de algumas pessoas que
estão no governo; os refugiados ambientais não são
culpa dos governos”.
São culpa dos governos. São culpa dos governos.
Por exemplo, quando a gente viu o tsunami que aconteceu recentemente no Japão, a culpa não é de ninguém
pessoalmente. Mas quando a gente vê os refugiados
que tiveram que fugir da usina nuclear por causa do
tsunami, essa usina nuclear foi uma decisão, Senador
Mozarildo, algumas décadas atrás, de governos. E nós
estamos na véspera de tomarmos decisões de construirmos mais centrais nucleares. Então, os refugiados
de Fukushima são refugiados por razões ambientais,
mas por culpa de determinações governamentais. Os
300 mil refugiados por culpa do tsunami anterior, de
alguns anos atrás, não dá para por culpa em ninguém.
Mas, de qualquer maneira, são refugiados que merecem o nosso respeito e que sejam tratados com seus
direitos humanos na recuperação de suas casas e de
seus empregos.
Quando a gente vê um furacão como o Katrina,
ninguém pode dizer que aquele furacão aconteceu por
causa da vontade de algum governante, mas a demora
do governo americano da época, do Presidente Bush,
em chegar lá, em atender, em cuidar daquelas pessoas, que até hoje não estão plenamente cuidadas, isso
faz com que nós analisemos a situação sob a ótica dos
direitos humanos.
A Universidade das Nações Unidas, da qual tenho
o privilégio de ser um dos conselheiros, recentemente,
chegou a considerar que há 50 milhões de pessoas
hoje obrigadas a deixarem os seus lares, temporária
ou deﬁnitivamente, por problemas do meio ambiente.
Desses 50 milhões, muitos são por problemas ambientais decorrentes de decisões econômicas que foram
tomadas em função de interesses empresariais e de
conivência governamental.
Até hoje mesmo, aqui perto, nós tivemos o maior
acidente de contaminação nuclear urbana no mundo,
que foi aquela pequena pedra de Césio 137 encontrada
por uma pessoa simples, que levou-a para casa como
ornamento, e, no ﬁnal, terminou matando, imediata-
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mente, 40 pessoas. Posteriormente, calcula-se que
pelo menos 60 pessoas também tiveram problemas
sérios e 628 vítimas foram contaminadas, reconhecidamente pelo Ministério Público, pelas instituições de
saúde, especialmente bombeiros que trabalharam,
verdadeiros heróis, vizinhos e familiares. A Associação de Vítimas do Césio 137 estima que mais de 6 mil
pessoas foram atingidas.
Eu, por coincidência, estive em Goiânia nas semanas seguintes ao fato do Césio. Eu era reitor da
Universidade de Brasília e quis ver, pessoalmente, o
que estava acontecendo ali. Recentemente, eu fui até
Chernobyl e vi o que aconteceu ali. As duas experiências me arrepiam quando a gente fala do nuclear.
Não, Senador, porque não se deva usar, mas porque
deve-se ter cuidado.
O que aconteceu com o Césio 137, em Goiânia,
obviamente, foi o descuido de uma pessoa ingênua, mas
foi, sobretudo, o descuido das autoridades públicas, que
não souberam ﬁscalizar as fontes de onde saiu aquela
pequena pedra, que não souberam cuidar do lixo, que
hoje em dia é jogado em todas as partes do mundo por
dentistas, por médicos e por engenheiros.
Nós temos, no Brasil, ﬂagelados da seca, o semiárido nordestino. Temos em Minas Gerais. Calcula-se
que 30 milhões de pessoas são afetadas no Brasil pela
aridez sertaneja. Pode-se dizer que é um fenômeno
natural? Sim, mas não só natural. É resultado de décadas de uso irresponsável da terra, visando apenas
ao lucro, pela produção de bens que não são sintonizados com a realidade ecológica da região.
Os desertos do Nordeste estão sendo provocados, produzidos, criados por decisões econômicas e
políticas. Do sudoeste à Amazônia é possível encontrar milhões de brasileiros, cada um deles com sua
história de vida marcada pela estiagem. Somente em
São Paulo, segundo o Ministério da Integração, um
terço da população é composta por nordestinos ou
descendentes.
E por que não falar daqueles que passam noites
como refugiados, por causa das chuvas próximas às
suas residências; daqueles que passam noites como
refugiados em cima de um automóvel porque não conseguiram chegar em casa depois de saírem do trabalho? Esses refugiados – momentâneos, é verdade – são
refugiados por conta da irresponsabilidade no traçado
urbano e da maneira como usamos, de forma voraz, o
asfalto das nossas ruas, impedindo a água de escoar,
como fez ao longo de bilhões de anos.
É a irresponsabilidade que está criando refugiados
ecológicos, como foi a maldade que provocou refugiados políticos. A maldade provocou refugiados políticos.
Hoje não é a maldade que faz com que alguém ponha
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asfalto em uma rua, mas é a irresponsabilidade, sim,
que põe asfalto sem analisar as consequências disso
para o ﬂuxo de águas, nem levar em conta as consequências da água que se revolta contra esse asfalto,
que se revolta contra essas represas verdadeiras que
temos.
Nós temos o retrato claro de refugiados pela
mudança climática, a qual provoca chuvas maiores e
inesperadas. Durante milhares de anos, a sociedade
humana se acostumou a saber quando chovia e quanto
– o tamanho da chuva –, salvo raras exceções. Hoje,
ninguém sabe quando vai chover, nem sabe o tamanho da chuva. E é isso que provoca os refugiados que
vimos na região serrana do Rio de Janeiro, duas ou
três vezes seguidas, ou em qualquer outra região. A
gente os vê em Pernambuco, em Santa Catarina, em
cada uma das regiões do Brasil.
Não quero tomar mais tempo, Sr. Presidente,
porque aqui tive apenas o tempo de falar pela liderança, mas eu gostaria de propor que a Comissão
de Mudanças Climáticas e a Comissão de Direitos
Humanos, juntas, trabalhem a análise do problema
dos refugiados ambientais, que não estão recebendo
o devido respeito e cuidado de cada um de nós, tanto
parlamentares como governos, como os intelectuais,
que pensam, analisam e defendem os direitos humanos tradicionais, sem ver que temos direitos humanos
novos, que estão surgindo, resultado da irresponsabilidade de como fazemos a economia e, com isso,
depredamos o meio ambiente e chegamos a mudar a
realidade da terra.
A revista The Economist, da semana passada,
tem a capa dizendo que estamos entrando numa nova
era geológica, a era do antropoceno, ou seja, a era em
que a geologia é determinada pelo ser humano, o antropo. Até aqui, as eras geológicas eram provocadas
por mudanças geológicas, cósmicas. Não mais. Agora
as mudanças geológicas estão sendo provocadas no
curto prazo por decisões humanas, irresponsáveis,
descuidadas, mas que terminam provocando esse
fenômeno dos refugiados ambientais, substituindo ou
pelo menos ampliando o problema dos refugiados políticos que nós tivemos durante tanto tempo e dos refugiados econômicos que migram do sul para o norte,
das Américas do Sul e Central e da África para o norte europeu e norte americano, em busca de emprego,
em busca de renda. Três tipos de refugiados: os políticos, os econômicos e os ambientais. Vamos lembrar
cada um desses na hora em que nós pensarmos os
direitos humanos que precisamos respeitar em toda
a sua plenitude.
Esse é o problema, Senador Paim, que quero trazer
para o senhor como Presidente da Comissão de Direitos
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Humanos: discutir a situação dos refugiados ambientais
e de quem é a culpa de provocar esses refúgios obrigatórios no Brasil e no resto do mundo também.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Cristovam, V. Exª, com certeza, vai
encaminhar o requerimento à Comissão e terá todo o
meu apoio para fazer uma audiência pública para esse
debate. Parabéns a V. Exª mais uma vez.
Agora seria a nobre Senadora Gleisi Hoffmann,
que fez permuta com o Senador João Pedro. Então,
fala primeiro o Senador João Pedro, em seguida, a
Senadora Gleisi Hoffmann, que estão aqui na mesma ordem.
Senador João Pedro com a palavra; em seguida,
Senadora Gleisi Hoffmann.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, quero
agradecer à minha companheira de Bancada, Senadora Gleisi, por ter permitido a permuta.
Sr. Presidente, não poderia deixar de me associar às manifestações dos Senadores desta Casa no
dia de hoje, falando, discursando, reﬂetindo sobre a
importância da Semana do Meio Ambiente. Ontem,
tivemos o Dia Mundial do Meio Ambiente, trazendo,
Sr. Presidente, para este Plenário, o signiﬁcado da
Semana do Meio Ambiente. Espero que a contribuição
do Senado da República vá no sentido de travar o debate sobre o Código Florestal brasileiro e presentear
a luta por um meio ambiente saudável, com um código moderno, democrático e comprometido com a vida
dos brasileiros, com a vida dos trabalhadores rurais,
com a vida daqueles que fazem história defendendo
o meio ambiente.
Nada melhor, nesta semana, do que o compromisso de travarmos um debate com profundidade acerca
de um Código Florestal comprometido com o Planeta.
Não uma lei comprometida com a produção; não uma
lei menor, comprometida com a terra, mas uma lei
maior que possa orgulhar, principalmente, as futuras
gerações brasileiras. O meio ambiente, com certeza,
irá agradecer ao Congresso, ao Senado, este presente,
que pode ser dado à Nação, ao povo brasileiro, com
um novo Código Florestal deste País.
Sr. Presidente, nesta Semana do Meio Ambiente, eu não poderia deixar de registrar aqui o alerta de
homens simples, lá da Floresta Amazônica, que chamaram a atenção do mundo por defenderem o meio
ambiente.
Não custa nada aqui lembrar o gesto do Chico
Mendes, lá do Acre do nosso Senador Anibal, naquela
lógica da ocupação da Amazônia dos anos 1970, dos
anos 1980; a pecuária, avançando na última fronteira

JUNHO21421
2011

Terça-feira 7

agrícola – ﬁco muito preocupado com esse termo “última fronteira agrícola”; parece que temos que resolver
o problema da última fronteira agrícola.
Um homem simples como Chico Mendes! Ele
dizia: “Calma! Por que derrubar as seringueiras? Por
que derrubar as castanheiras?”
E ele criou, Senador Paulo Paim, o empate. O que
era o empate, na linguagem de Chico Mendes? Era
abraçar as árvores. Com as famílias dali, daquela região,
daquela localidade, ele organizava o empate. E, por
defender o empate, esse homem foi assassinado.
É evidente que foi com a vida de Chico Mendes
que a Amazônia se tornou mais conhecida ainda. Não
é de agora. É evidente que não é de agora, mas ele
deu a vida, chamando a atenção para essa brutalidade de se ocupar a Amazônia a qualquer preço, com a
política de terra arrasada.
Então, é nesta Semana do Meio Ambiente que
quero me lembrar dessas ﬁguras.
Há pouco tempo, faleceu, na BR-174, a Dorothy,
uma mulher simples que criava abelhas, uma mulher
que veio do Sul. Foi freira, foi morar na Amazônia e
viva ali, na BR-174, chamando a atenção para a importância de não se derrubar a ﬂoresta,
Sr. Presidente, nesta Semana do Meio Ambiente, eu não poderia deixar de registrar aqui o alerta de
homens simples, lá da Floresta Amazônica, que chamaram a atenção do mundo por defenderem o meio
ambiente.
Não custa nada aqui lembrar o gesto do Chico
Mendes, lá do Acre do nosso Senador Anibal Diniz,
naquela lógica da ocupação da Amazônia dos anos 70,
dos anos 80, a pecuária, avançando na última fronteira agrícola – ﬁco muito preocupado com este termo,
pois me parece que temos de resolver o problema da
última fronteira agrícola.
Um homem simples como Chico Mendes! Ele
dizia: “Calma! Por que derrubar as seringueiras? Por
que derrubar as castanheiras?”
E ele criou, Senador Paulo Paim, o empate. O
que era o empate, na linguagem do Chico Mendes?
Era abraçar as árvores. Com as famílias dali, daquela
região, daquela localidade, ele organizava o empate.
E, por defendê-lo, esse homem foi assassinado.
É evidente que foi com a vida de Chico Mendes
que a Amazônia tornou-se mais conhecida ainda. Não
é de agora, mas ele deu a vida, chamando a atenção
a essa brutalidade de ocupar a Amazônia, com a política de terra arrasada.
Então, é nesta Semana do Meio Ambiente, que
quero lembrar-me dessas ﬁguras.
Há pouco tempo, faleceu, na BR-174, a Dorothy*,
uma mulher simples que criava abelhas, que veio do
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Sul, foi freira, foi morar na Amazônia e viva ali na BR174, chamando a atenção para a importância de não
se derrubar a Floresta, mas de explorar a ﬂoresta. E
criava abelhas. Até hoje, seus ﬁlhos e o esposo, que
deixou, vivem na BR-174, ali, na fronteira do Amazonas com Roraima.
Quero lembrar o Sr. Francisco Moreira, outro homem simples que vivia na BR-319, produzindo banana,
produzindo abacaxi, fazendo o que se chama hoje de
agroecologia, que não é outra coisa senão misturar
as espécies para garantir a produção e a qualidade
de vida. Esses homens ﬁzeram e continuam fazendo
a defesa do meio ambiente.
A costa brasileira, com dezenas de experiências,
de gestos, de entidades, de curiosos, chamando a atenção para esse debate. É evidente que mudou muito a
sociedade; mudou e, por isso, ganha dimensão.
Faço aqui, neste pronunciamento, um chamamento para a importância de levarmos a sério o debate ambiental.
Algumas vezes, houve chacota, gracejo de mau
gosto contra estudiosos, pesquisadores, homens e
mulheres que defendem o meio ambiente, que trabalham sustentabilidade, que cuidam com zelo dos rios,
dos lagos, contra a poluição dos mesmos.
É nesta Semana do Meio Ambiente e neste discurso que me lembro deste último lamentável episódio, Sr.
Presidente, com todos os avanços que tivemos e que
temos. Vai um cidadão aqui, em Mato Grosso, e ele é
o responsável pela derrubada, com máquinas e uma
corrente, que se chama “correntão”. E derruba como
se isso não fosse absolutamente nada! Quatrocentos
e sete quilômetros quadrados, Senador Suplicy, 407
quilômetros quadrados foram derrubados de mata,
mata primária do bioma amazônico! E vamos assistir a essa irresponsabilidade, a essa irracionalidade,
contra um bioma que, inclusive, não conhecemos na
sua totalidade?
É nesta Semana do Meio Ambiente que também
reﬂetimos a importância de estudarmos esse grande
território, que é o maior território do nosso País, que é
a composição da Amazônia. Inclusive, no Código Florestal, o Relator Aldo Rebelo deﬁne o que é Amazônia Ocidental. Também no Código, que aqui está, no
Senado, deﬁne-se – e aí não houve mudança – o que
é Amazônia Legal.
Não dominamos ainda essa diversidade, essas espécies que podem responder à necessidade
do Brasil e da humanidade. Quantos medicamentos,
quantos remédios podem sair da diversidade da nossa Amazônia?
Concedo um aparte a V. Exª, Senador Anibal.
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O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Senador
João Pedro, quero me congratular com seu pronunciamento e dizer que V. Exª traz para a tribuna do Senado
um assunto de extrema importância para o Brasil e
para o mundo, de uma atualidade total por conta dessa
discussão que começa a acontecer aqui, no Senado,
em relação ao Código Florestal. Verdadeiramente, o
Brasil tem uma grande responsabilidade no momento.
O Brasil assinou compromissos na COP-15 de redução
de emissões e o Brasil tem que perseguir metas que
contribuam, de alguma maneira, para que os compromissos assumidos sejam verdadeiramente cumpridos.
E o barulho que a gente ouve, de certa forma, a partir
da proposta aprovada na Câmara, é um barulho no
sentido de que a produção, o aumento da produção
tem que necessariamente conﬂitar com a preservação
ambiental. Na realidade, o grito de Chico Mendes, o
grito do Padre Paulino, o grito de tantos outros, da Irmã
Dorothy e tantos outros que entregaram as suas vidas,
dedicando-se completamente à causa do meio ambiente, não podem ﬁcar simplesmente inaudíveis. Eles têm
que ser ouvidos, esses gritos têm que ser ecoados. Particularmente, nós da bancada amazônica temos uma
responsabilidade toda especial. Nós temos na Comissão de Meio Ambiente o Senador Jorge Viana como
Relator do Código Florestal aqui nesta Casa. Acredito
que todos nós estaremos completamente à disposição
no sentido de fazermos uma grande mobilização para
estudarmos a fundo a matéria e nos associarmos à
comunidade cientíﬁca, no sentido de buscar o caminho
mais seguro para a preservação das nossas ﬂorestas
e dos nossos mananciais. Isso, em hipótese alguma,
se contrapõe à necessidade de o Brasil continuar crescendo e produzindo. Não podemos fazer essa discussão a toque de caixa. Louvo a iniciativa do Presidente
do Senado no sentido de aﬁrmar que o Senado terá
o tempo que for necessário para o aprofundamento
dessa discussão. Neste momento fazemos referência
à semana do meio ambiente, mas a semana do meio
ambiente, na realidade, não pode ser uma semana,
tem que ser todo o tempo, porque permanentemente temos que reﬂetir sobre a nossa responsabilidade
com a geração atual, mas fundamentalmente com as
gerações futuras. E V. Exª está de parabéns por trazer
este tema e por chamar a reﬂexão em torno da importância da preservação ambiental, para que possamos
assegurar qualidade de vida saudável para as futuras
gerações, que é uma responsabilidade da geração
atual à qual pertencemos.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Agradeço o aparte, Senador Anibal Diniz, de um Senador
que tem todo um acúmulo, tem toda uma vida e toda
uma vivência na região de fronteira do Brasil com o
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Peru, mas do próprio debate na Amazônia sobre a
Amazônia e a ocupação da Amazônia. Eu não tenho
nenhuma dúvida de que a contribuição de V. Exª e a
experiência do Senador Jorge Viana, na condição de
Relator e ex-Governador, podem ser um ponto importante de equilíbrio nesta discussão aqui no Senado
da República.
Alguns Senadores, na tarde de hoje, falaram sobre
a importância de melhorarmos o Código Florestal. Eu
quero levantar uma novidade, que é sobre a área rural
consolidada. É novo isso. Como trabalhar este conceito numa regra jurídica, a área rural consolidada? Isso
é área antropizada, regiões, terras que foram degradadas. Isso é novo, Senador. Então nós precisamos...
No Brasil, já temos algo em torno de 80 milhões de
hectares de áreas degradadas. Nós temos isso. Então,
como trabalhar área degradada? Como trabalhar essa
área, esse imenso território que foi antropizado, que
foi trabalhado, que foi já alterado pela pecuária ou pelo
cultivo de alguma produção? Então, nós precisamos
fazer esse debate e espero que nesta semana do meio
ambiente nós possamos assumir esse compromisso
de elaborarmos um texto que possa orgulhar a todos
nós, que estamos aqui no Senado, mas principalmente
à sociedade civil, que está acompanhando o debate
sobre o Código Florestal.
Por ﬁm, Sr. Presidente, quero me associar à alegria do povo peruano, que encerrou, no dia de ontem,
uma eleição de segundo turno. Vinte milhões de eleitores foram às urnas. E é mais uma demonstração de
consolidação da nossa democracia na América Latina,
na América do Sul. O Peru, que é vizinho do Brasil, que
faz extrema com o Brasil e que é um grande país, nesses últimos anos, apresenta os maiores crescimentos
da região. Espero que a eleição, que esse processo
todo consolide a democracia e que ganhe o povo do
Peru e todos nós, irmãos da América Latina. Logo,
logo, quem sabe, nós, que já votamos, Senador Jucá,
na Venezuela para o Mercosul, quem sabe abrir, ampliar o Mercosul com a presença desse grande país
que é o Peru e que fez uma grande eleição, deu uma
demonstração da consolidação das suas instituições,
dando vitória a um homem comprometido com o seu
país e com teses populares. E já reaﬁrmou, na primeira
fala, compromissos com as questões sociais. Ganha
o Peru, ganha a democracia, e que ganhe a América
Latina nesse novo processo como resultado da opinião, do voto popular.
É um processo que merece o aplauso desta
Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
permite? Só para cumprimentá-lo tanto por suas observações sobre... Serão trinta segundos.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – A Senadora Gleisi está ávida por subir...
Pois não, Senador.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ...tanto
pela sua comunicação sobre o meio ambiente quanto pela homenagem que faz aos que foram mortos,
desde Chico Mendes a Dorothy Stang e aqueles que,
nos últimos...
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Tem
Dorothy Stang e tem a Doroti, lá no Amazonas, que já
faleceu e que foi um exemplo de mulher.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – E a
Doroti. E homenagem também àqueles que faleceram
nas últimas semanas e merecem toda a nossa solidariedade. E também o cumprimento pela vitória havida
no Peru, onde inclusive o candidato à Presidência que
foi vitorioso disse que tem grande aﬁnidade com o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seus propósitos e
atos. Então, meus cumprimentos a V. Exª.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Obrigado, Senador Suplicy.
Sr. Presidente, muito obrigado. E obrigado à Senadora Gleisi.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Parabéns, Senador João Pedro, pelo seu pronunciamento em defesa do meio ambiente.
Conforme entendimento já feito, fala neste momento a Senadora Gleisi Hoffmann e, em seguida,
como Líder, o Senador Romero Jucá.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, hoje, dia 6 de
junho, é o Dia Nacional do Teste do Pezinho. Este dia
foi consignado por uma iniciativa do Senador Flávio
Arns, do meu Estado, que muito militou na causa da
pessoa com deﬁciência.
O teste do pezinho, na verdade, é nome popular para a triagem neonatal. O teste é feito a partir
de gotas de sangue colhidas do calcanhar do recém
nascido. Em sua versão mais simples, o teste do pezinho foi introduzido no Brasil, na década de 70, para
identiﬁcar duas doenças chamadas pelos especialistas
de “anomalias congênitas”, porque se apresentam no
nascimento: a fenilcetonúria e o hipotireoidismo congênito. Ambas, se não tratadas a tempo, podem levar
à deﬁciência mental.
A identiﬁcação precoce de qualquer dessas doenças permite evitar o aparecimento dos sintomas
através do tratamento apropriado. Por isso recomenda-
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se realizar o teste imediatamente entre o terceiro e o
sétimo dia de vida do bebê.
Em 1992, o teste se tornou obrigatório em todo
o País através de lei federal. Em 2001, o Ministério da
Saúde criou o Programa Nacional de Triagem Neonatal,
com o objetivo de atender a todos os recém-nascidos
em território brasileiro. Hoje já existe uma versão ampliada, que permite veriﬁcar mais de 30 doenças antes
que seus sintomas se manifestem.
Estamos juntos, exatamente no Dia Nacional do
Teste do Pezinho, para que possamos, como ﬁzemos
na Comissão de Direitos Humanos, debater a evolução
do teste nestes anos, as diﬁculdades e os desaﬁos que
ainda temos que superar, bem como a conveniência
e viabilidade de ampliarmos o teste neonatal na rede
pública de saúde.
Para tanto, queria fazer um imenso agradecimento
ao Senador Paulo Paim, Presidente da Comissão de
Direitos Humanos, que assinou comigo o requerimento
de uma audiência pública e essa audiência possibilitou-nos trazer à Comissão de Direitos Humanos o Dr.
Helvécio Miranda Magalhães Júnior, Secretário Nacional de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde, a
Drª Paula Regla Vargas, médica e Presidente da Associação Brasileira de Triagem Neonatal, o Dr. Marcos
Aguiar, que é Vice-Coordenador do Núcleo de Ações
e Pesquisas de Apoio Diagnóstico da Faculdade de
Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, o
Sr. José Alcides Marton da Silva, meu amigo, companheiro de caminhada, Presidente da Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional, do Paraná, que
tem o Serviço de Referência em Triagem Neonatal,
a Professora Drª Ana Maria Martins, da Universidade Federal de São Paulo, e o Sr. Fernando Gomide,
Presidente da Associação Brasiliense de Amparo ao
Fibrocístico, ABRAFC.
Quero também agradecer muito à Senadora Ana
Amélia e à Senadora Marinor, que participaram, na
manhã de hoje, dessa audiência e quero dizer, Senador Paim, que ﬁquei muito feliz, porque há tempos a
gente tem conversado com o José Alcides, que é essa
liderança importante do Paraná – e o Paraná é uma
das referências nesse serviço –, para que pudesse
avançar em algumas questões em relação ao teste
do pezinho, ao programa neonatal.
E, hoje, o nosso Secretário da Secretaria de Assistência à Saúde, o Dr. Helvécio, nos deu boas notícias. Primeiro, disse que a Rede Cegonha, lançada
recentemente pela Presidenta Dilma, um grande programa de atenção à saúde da mulher e da criança,
vai ser obrigada a informar para a gestante sobre o
teste do pezinho, a importância que tem e o período
em que ele é feito.
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O que acontece? Ele é obrigatório no território
nacional. Mas às vezes, não tendo a informação da
importância do teste, a criança até faz o exame, mas
o resultado do exame ﬁca no hospital – o hospital muitas vezes até corre atrás, quando a doenças é de sua
responsabilidade e iniciativa – ou, ao sair da maternidade, que não fez o teste, a mãe, não tendo condições
e por não ter a informação, não leva a criança a outro
hospital, assim várias crianças desenvolvem a doença.
Então, agora, haverá essa informação.
Outra avanço muito importante foi o Rede Cegonha, que irá obrigar a certiﬁcação de qualidade
da atenção básica. Para que a atenção básica tenha
certiﬁcado de qualidade ela deverá cumprir uma série de requisitos, entre eles a realização do Teste do
Pezinho, que, além das quatro doenças já colocadas,
Senador Aloysio, haverá mais uma boa novidade. Se
isso ocorrer, o Atenção Básica irá dobrar o valor da
sua equipe de saúde da família, ou seja, vai receber,
inclusive, uma recompensa por estar prestando corretamente seu serviço.
O mais importante é a inclusão de mais duas doenças até o ﬁnal do ano: a deﬁciência da biotinidase e a
hiperplasia congênita, doenças que levam as crianças
a ter deﬁciência física e mental. Se identiﬁcadas, essas
doenças podem ser tratadas – inclusive o tratamento
de uma delas é barato – e evitadas.
Hoje nós tivemos depoimentos muito emocionados de mães que puderam, por meio do Teste do Pezinho, reverter uma situação que seria dramática.
Neste dia, quero aqui homenagear a Drª Verônica Stasiak, psicóloga do Paraná. Ela é portadora de
ﬁbrose cística e, como teve diagnóstico tardio, aos
23 anos, passou por várias cirurgias de pulmão. Isso
poderia ter sido evitado se tivesse sido feito o Teste
do Pezinho.
O Dr. Helvécio também lembrou que irá incluir na
tabela do SUS – Sistema Único de Saúde – o teste do
suor, exatamente aquele que a Drª Verônica fez para
descobrir que era portadora da ﬁbrose cística. O teste
é barato, mas ela teve de pagar, porque ele não está
na tabela do SUS.
Hoje foi um dia muito especial, comemoramos
os dez anos do Teste do Pezinho, do Programa Estruturado Neonatal, implantado em 2001, que é muito
importante para o Brasil, para as nossas crianças; e
tivemos, do Ministério da Saúde, a informação de que
vamos ter avanços.
Então, quero parabenizar todas as entidades, instituições, APAEs, que batalharam muito para que isso
acontecesse no País, o Governo Federal, o Governo
do Presidente Fernando Henrique, que implantou o
teste, e o Governo da Presidenta Dilma, que agora o

28

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

amplia. É disso que precisamos, pois, com a prevenção, tenho certeza de que nós poderemos evitar grande parte da dor por que passam as nossas famílias e
nossas crianças.
Não poderia deixar de fazer este registro aqui,
de parabenizar por esse avanço e de deixar aqui um
agradecimento e um parabéns muito especial – inclusive lembrei a presença de V. Exª, Senadora Marinor,
na audiência pública – a Fepe– Fundação Ecumênica
de Proteção aos Excepcionais do Paraná, que realiza
um trabalho que é referência nacional, e, em particular, ao Sr. José Alcides, que tem dedicado a sua vida
ao Teste do Pezinho.
Para encerrar este meu depoimento, queria apenas fazer um registro, Sr. Presidente, que julgo muito
importante, de uma declaração dada hoje pelo nosso Secretário de Política Econômica do Ministério da
Fazenda, Márcio Holland, que, numa entrevista, fez
algumas declaração que julgo importantes registrar
neste plenário. Passo a ler uma delas, para que ﬁque
nos registros da Casa:
Quando o Banco Central e a Fazenda
começaram a praticar as medidas macroprudenciais e a restrição ao ingresso de capitais
do exterior, o mercado recebeu as iniciativas
com relativo ceticismo. Queriam que o BC praticasse o tradicional, isto é, que elevasse muito
os juros e, com isso, resolvesse tudo.
Havia um alarmismo no mercado quanto
ao ritmo de crescimento de 2010 e quanto daquilo poderia contaminar 2011. Havia, também,
muito alarmismo com as macroprudenciais.
Agora, esse alarmismo se dissipa, porque os
resultados estão sendo entregues. As expectativas de inﬂação estão convergindo, semana
após semana, para uma inﬂação próxima à 6%
no ﬁnal do ano. Vivemos hoje um processo de
descompressão de preços e isso ocorre porque
as macroprudenciais tiveram efeito.
Quando criticam o Governo, dizendo que
a inﬂação continua alta, estão olhando o retrovisor, estão olhando a inﬂação nos últimos 12
meses, mas a meta do BC serve para os 12
meses de janeiro a dezembro. O que importa
é entregar, em dezembro, uma inﬂação dentro
da meta do Banco Central.
Digo isso porque ﬁz um pronunciamento sobre
a economia do nosso País, na semana passada, que
cresceu 1,3% neste trimestre, enquanto o consumo
só cresceu a metade do investimento. Nós tivemos
um superávit primário, nos quatro primeiros meses do
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ano, que é mais do que a metade do que nós temos
de fazer durante o ano inteiro.
Isso mostra que o Governo está no prumo certo,
no rumo certo; que a Presidenta Dilma tem força e vigor
na condução da política econômica com sua equipe
econômica, e que as medidas macroprudenciais se
mostraram instrumentos importantes de combate à
inﬂação, e não apenas à taxa Selic.
Para ﬁnalizar, deixo aqui também mais uma fala
de Márcio Holland: “Não vamos estrangular o consumo de massa no País, isso não faz o menor sentido.
O que buscamos é um crescimento mais inﬂuenciado
pelos investimentos.”
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT - RS)
– Meus cumprimentos, Senadora Gleisi Hoffmann
V. Exª presidiu a Comissão de Direitos Humanos
hoje pela manhã, enquanto eu me reunia com o grupo
do Estatuto da Pessoa com Deﬁciência. Sem sombra
de dúvida, foi um belo trabalho. Eu assisti um pouco
pela TV, e só posso cumprimentá-la e a todos que lá
estiveram. Meus cumprimentos!
Como Líder do Governo, neste momento, fala o
Senador Romero Jucá. Em seguida, o Senador Walter
Pinheiro, como orador inscrito.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Exmº Sr. Presidente,
Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra, Sr. Presidente, para fazer dois registros rápidos.
O primeiro deles sobre a reunião que acaba de
acontecer entre a Presidenta Dilma Rousseff e o Presidente da Venezuela, Hugo Chávez; reunião da qual
participei, reunião entre Ministros dos dois Governos;
depois, assinatura de atos e, posteriormente, almoço
no Palácio do Itamaraty.
Foi uma reunião importante para o Brasil e para
a Venezuela. Foram tratados diversos temas importantes para o nosso País, entre eles, o tema da agricultura, com acordo entre a Embrapa e o Governo da
Venezuela; um acordo também entre o Ministério da
Agricultura e o Governo da Venezuela, para combater
a febre aftosa, assunto que interessa, sobremaneira,
o meu Estado de Roraima, porque fazemos fronteira
com a Venezuela, e é fundamental que a Venezuela
tenha o controle da febre aftosa, para que Roraima
também não corra nenhum tipo de risco.
Houve acordos também entre o Ministério do Desenvolvimento e a Venezuela, o Inmetro; acordo entre o
Ministério das Comunicações e a Venezuela, tratando
da questão da ﬁbra óptica, que está vindo da Venezuela
até o Amazonas; novos projetos com ﬁbra óptica e Internet estão sendo discutidos; acordo entre o Ministério
da Ciência e Tecnologia e o Ministério correspondente
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na Venezuela, acordo sobre biotecnologia; acordo com
a Embrapa, para a discussão do zoneamento agrícola
e a instalação de centro de treinamento e de estudos
na Venezuela, a partir do escritório da Embrapa no
Estado de Roraima, portanto, fortalecendo o Estado
de Roraima; convênio entre o Ministério das Minas e
Energia, a PDVESA e a Petrobras; convênio com o
Ipea e convênio com a Caixa Econômica.
Portanto, extremamente importante a reunião de
trabalho. Fiz questão de, usando a palavra naquela
reunião, dizer da importância que é termos um projeto piloto de desenvolvimento entre o sul da Venezuela
e o norte do Brasil, Amazônia Ocidental. O Estado de
Roraima, o Estado do Amazonas e os Estados do sul
da Venezuela precisam construir um projeto de desenvolvimento integrado que seja bom para os dois lados,
que gere empregos, que ajude e amplie a produção de
alimentos. O Governador Anchieta entregou ao Presidente Chávez um pleito do Governo do Estado de
Roraima de adquirir insumos, calcário, fertilizantes na
Venezuela, diretamente para o Estado de Roraima.
Então, foi um encontro extremamente importante.
Gostaria de saudar a vinda do Presidente Chávez e
dizer que, em alguns meses, a Presidenta Dilma estará na Venezuela, exatamente retribuindo o convite
que foi feito com a presença do Presidente Chávez
aqui no nosso Estado.
Quero fazer um outro registro, mas triste e preocupante. Gostaria de dizer que, infelizmente, Roraima
se encontra em estado de calamidade pública. O rio
Branco, como todos os rios do Estado, Senador Paim,
com a quantidade de chuvas que estão ocorrendo,
bateu seu recorde histórico de elevação: mais de 10
metros. Parte dos bairros de Boa Vista já se encontram
debaixo d´água e parte das estradas de Boa Vista já
se encontram interditadas pelos rios. A situação é extremamente grave.
Hoje pela manhã, tive condição de falar com a
Presidenta Dilma. O Governador José de Anchieta,
que participou do encontro com o Presidente Chávez,
também falou com a Presidenta Dilma. Estamos agendados hoje, possivelmente, para ter um encontro com
o Ministro das Cidades, Mário Negromonte. Amanhã
pela manhã, teremos um encontro com o Ministro da
Integração, Ministro Fernando Bezerra Coelho, para
tratar da questão da defesa civil. Estamos solicitando
ao Governo Federal o apoio necessário não só logístico, como de suporte também e de recursos para
que Roraima enfrente esse cataclismo, esse desaﬁo
que está fazendo milhares de pessoas terem extrema
diﬁculdade.
Gostaria de fazer um registro da intempérie, da
diﬁculdade, da calamidade, mas registrar que estamos
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buscando providências junto ao setor público. O Governo do Estado está tomando providências. O Prefeito
Iradilson, o Prefeito de Boa Vista, me ligou hoje de manhã dizendo que tinha também decretado calamidade.
Estamos apelando ao Governo Federal o suporte da
atuação do sistema nacional de defesa civil.
Era esse o registro que gostaria de fazer. Infelizmente, é um registro triste, mas registrar também que
estamos atentos e procurando todas as providências
cabíveis para diminuir o sofrimento do nosso povo de
Roraima.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Romero Jucá, aqui ﬁca toda a solidariedade do Senado, de todos os Senadores, ao povo
de Rondônia e também meus cumprimentos pelo registro da vinda do Presidente da Venezuela, Sr. Hugo
Chávez, ao Brasil.
Passamos a palavra neste momento ao nobre
Senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
–Srªs e Srs. Senadores, Presidente Paulo Paim, quero
aproveitar a presença de V. Exª na Presidência da sessão desta tarde para lembrarmos aqui uma questão,
de suma importância, de que se tratou numa audiência
pública realizada por nós na Comissão presidida por
V. Exª, que determinou, inclusive, o rumo, eu diria, dos
encaminhamentos para a solução da grave situação
por que passam moradores da cidade de Santo Amaro, uma das cidades mais importantes do Recôncavo
Baiano, principalmente pela sua cultura.
Quero lembrar aqui que, logo em seguida à audiência pública, tivemos oportunidade, naquele momento, de, num contato com a Presidenta Dilma Rousseff,
entregar a ela um material e mostrar as fotos, eu diria,
chocantes daquela situação e, consequentemente,
discutir ali um caminho para a busca de soluções para
aquele grave caso. A cidade de Santo Amaro convive
com uma brutal contaminação por chumbo.
Naquela audiência, foi possível a gente mais do
que constatar algo que, há anos e anos, a Fundacentro,
a Universidade Federal, a população, ONGs e Ministério da Saúde vêm acompanhando. Acredito, meu caro
e nobre Paulo Paim, que aquela iniciativa, patrocinada
por V. Exª, por mim, pela Senadora Lídice da Mata, com
o Deputado Luiz Alberto e o Senador João Durval, que
não pôde estar presente, mas que também é parceiro
nessa iniciativa,é uma boa iniciativa para que a gente
busque um nível de encaminhamento.
Estou tocando neste assunto aqui para que a gente não só dê satisfação, preste contas ao santamarense,
ao povo daquela região, ao próprio Governo da Bahia.
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Logo em seguida, o Governador, em contato conosco,
procurou saber, esteve aqui em Brasília, inclusive, fez o
mesmo comentário com as autoridades tanto do Ministério da Saúde quanto de outras. O Ministro da Saúde
esteve em Salvador na sexta-feira próxima passada. O
Secretário da Saúde Jorge Solla também já nos procurou. E a nossa expectativa é o contato, inclusive, com
a Secretaria Geral, que ﬁcou encarregada de coordenar os encaminhamentos para que nós pudéssemos
construir esse caminho de soluções..
Quero fazer este alerta e, mais uma vez, contar
com V. Exª para que nós busquemos rapidinho uma
resposta, para que disparemos o processo, já que
Santo Amaro não pode esperar mais, muito menos
sua gente.
Mas quero, meu caro Senador Paulo Paim e demais Senadores e Senadoras aqui presentes, tocar
nesta tarde em alguns pontos deste importante debate
que nós faremos, a partir de agora, no Senado.
Caberá ao Senado a proeza, eu diria, de juntar
o desejo da continuidade da produção agrícola neste
País, meu caro Senador Anibal, com o maior compromisso nosso que é o compromisso com o meio ambiente, com a vida, com a natureza, com esse crescimento, mas um crescimento sustentável. Eu diria que
essa é uma das tarefas mais difíceis, mas não é uma
tarefa impossível.
Recordo-me de que, certa feita, em uma das escolas, quando muito jovem fui me matricular, um cartaz que havia na parede dizia assim: o difícil, fazemos
logo; o impossível demora um pouco.
Portanto, nós não podemos tratar essa questão
da natureza com esse grau de impossibilidade. A resposta tem de ser esta: pode até demorar. Mas é fundamental que enxerguemos esta questão como uma
questão crucial, eu diria como uma questão de vida e
não como um embate.
Quando me referi aqui à proeza do Senado em
unir, em juntar, em associar os esforços empreendidos
– e, diga-se de passagem, muito bem empreendidos e
muito bem conduzida a ação pelo Deputado Aldo Rebelo –, é importante que juntemos esses esforços aos
esforços que agora, aqui no Senado, teremos condição
de contribuir, digamos assim, para que esse impossível, ainda que demore um pouco, possamos apontar,
num horizonte palpável, como realidade de sucesso
para este nosso País.
Eu diria que esse debate sobre o Código Florestal
vem recheado de algumas questões centrais e novos
critérios fundamentais. O próprio relatório do Aldo, lá
na Câmara, já aponta isto: as áreas de proteção, de
que forma lidarmos com essa questão; as APPs, sua
regulação e recomposição. Como é que poderíamos
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trabalhar nessas Áreas de Proteção Permanente, buscando a combinação destes dois fatores: regular e,
portanto, ter a força da mão na regulação, meu caro
Blairo Maggi – V. Exª, que é um homem que se acostumou a desaﬁos, principalmente nessa área –, nessa
coisa que muita gente acha pode ser somente dura?
Mas acho que a gente tem de ter uma dose de ternura
para entender como vamos, na proeza desse trabalho,
trabalhar a recomposição.
Portanto, é este o detalhe que nos une: o trabalho da Câmara e o trabalho do Senado. Aqui nós não
podemos ser vistos de forma alguma, meu caro Blairo
Maggi: “Vamos, agora aqui é a Casa da solução, ou do
enfrentamento, ou da negação daquilo que se produziu do outro lado!” Acho que nós precisamos – aliás,
acho, não –, tenho certeza de que nós precisamos
exatamente juntar essa capacidade e encontrar esse
caminho para um novo período.
Essas áreas de proteção, a política de incentivos,
por que tanto clamamos e pedimos aqui, a competência
dos órgãos, como é que vamos trabalhar isso, meu caro
Mozarildo? Nós, que tanto clamamos por instituições
e, às vezes, até criamos instituições demais?
Então, é importante que, nesse quadrante da nossa história quando vamos entregar ao País um novo
Código, essa questão da competência, o debate sobre
a reserva legal e, principalmente, o cenário que acho
o mais importante para a gente abrir, descortinar essas diﬁculdades, abrir literalmente os caminhos sobre
qual o modelo de desenvolvimento deve ser adotado.
E esta ferramenta, o Código Florestal, tem de servir
como uma verdadeira ferramenta do cotidiano, sempre como um farol, como algo que possa ir balizando,
dando os limites e, ao mesmo tempo, permitindo o rigor
na sua relação, meu caro Aloysio Nunes, com um aspecto para o qual quero chamar atenção: a propalada
segurança jurídica. É importante que escrevamos algo
que não sirva só como um compêndio ou que, adiante,
alguém possa usar a velha máxima: lei, a gente rasga;
cultura é mais difícil.
Precisamos transferir para essa lei algo que a
cultura, algo que o cotidiano possa absorver, algo
que tenhamos a capacidade efetiva de dizer que, com
segurança jurídica, vamos conseguir conciliar o processo de competitividade na produção, sem perder o
horizonte da agricultura sustentável. É bom lembrar
que essa é uma máxima que não podemos perder de
vista. O Brasil é, com certeza, hoje, no mundo, um dos
lugares que têm a maior área de preservação. Senão,
ﬁcamos agora nesta história: ”Ah, desmatou ali, desmatou acolá”. Estamos reduzidos. Temos a maior área.
Por outro lado, quem tem a maior área, Marinor, tem
de ter a responsabilidade para não chegar a um futu-
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ro bem próximo e dizer: “Ih, foi embora. Eu até tinha,
mas não tenho mais”.
Portanto, esse binômio, a combinação entre o que
é o meio ambiente e o que é a produção, tem de estar
exatamente dirigido por essa responsabilidade, a responsabilidade que leva a essa tarefa agora o Senado,
nós todos, oposição, base de situação. Quem vive no
campo, quem tem atividade sustentada na produção
do campo, que tem a experiência, pode dar uma grande contribuição, assim como quem tem uma atividade
pautada, ao longo dos anos, na luta pela preservação.
É juntar essas proezas.
Eu me lembro de que, uma vez, Caetano Veloso, numa de suas músicas, tratava disso, num período de grande embate, quando ele dizia: quem é que
vai juntar as pressões da UDR com o PT? Chegava
a cantar isso. Essa coisa de mostrar que não é algo
impossível de se lidar.
O Sr. Blairo Maggi (Bloco/PR – MT) – Walter.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Estamos diante desse cenário agora de poder tratar
dessas questões. Eu queria adentrar exatamente alguns pontos dessa mudança, para entendermos quais
os passos, com responsabilidade, sem o enfrentamento daqui e acolá. Essa é uma matéria que eu diria
exclusiva; ela mexe na economia, mexe na realidade,
mexe no cotidiano, entra nos conﬂitos, mas essa é
exatamente a matéria que vai requerer do Senado a
proeza de saber juntar essas coisas e produzir algo
que sirva ao Brasil.
Um aparte ao Senador Blairo Maggi.
O Sr. Blairo Maggi (Bloco/PR – MT) – Muito obrigado, nobre colega. Acho que o tema aqui colocado
é o tema que vai dominar, nos próximos 60, 90 dias,
a nossa discussão na Casa. E V. Exª tem toda razão
quando faz essa exortação para que nós possamos
fazer uma discussão equilibrada, uma discussão que
procure entender todos os lados dessa questão. Porque não temos só o lado da preservação e o lado do
agricultor, por exemplo. Temos toda uma relação histórica, afetiva, de costumes, que precisa ser observada
nessa legislação. Acho que o nosso Relator, Deputado
Aldo Rebelo, fez um belíssimo trabalho. Se nós tivéssemos tempo ou tirássemos tempo para fazer as visitas
e as viagens que o Aldo fez, as audiências públicas,
em todas as regiões do Brasil – eu mesmo participei,
quando ele foi fazer em Mato Grosso, na época eu era
Governador, e fomos todos nós lá dar a nossa opinião
sobre esse assunto. Então, o que o Deputado Aldo, o
que a Câmara mandou para nós com aquela expressiva votação, não considero que foi um enfrentamento
com o Governo. Talvez, o Governo, naquele momento,
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não se tenha atentado, não foi bem informado de como
as coisas estavam acontecendo, e os parlamentares,
lá na Câmara, simplesmente colocaram no seu voto o
sentimento que tem o lado agrícola, o lado pecuário,
o lado da terra, neste Brasil de Norte a Sul, de Leste
a Oeste. Então, temos realmente uma lição a fazer,
uma discussão ampla. No início, logo quando passou na Câmara, procurei o Presidente Sarney e até
pedi a ele que colocássemos pressa para votar essa
lei – podemos até chamar de Lei Aldo Rebelo. Mas,
na realidade, o Presidente falou para mim: “Senador,
por que vamos trazer aquela discussão, as raivas e as
brigas que estão na Câmara para o nosso plenário?
Vamos acalmar e discutir isso com mais tempo”. E ele
tinha e tem toda razão. Vamos, então, fazer aqui uma
discussão ampla, vamos ouvir bastante gente, tenho
os meus princípios, as minhas considerações a fazer.
Acho que os 81 Senadores que estão na Casa também farão isso e, no ﬁnal, vamos apresentar algo que
seja, não sei se é possível fazer algo melhor do que o
que já veio de lá, mas temos algumas contribuições a
dar. Temos aqui vários ex-governadores, que tiveram
que lidar com essas diferenças de pensamento: o que
pensa o Ministério Público Estadual; o que pensa a
Secretaria Estadual; o que pensa o Ministério Público
Federal. Então, vamos ter aqui várias oportunidades.
Quero, Senador Walter Pinheiro, ser um agente ativo
dessa discussão, não por interesses próprios, porque,
graças a Deus, de todas as atividades agropecuárias
que faço, não devo uma vírgula, uma palha à questão
ambiental. As minhas coisas são todas regularizadas.
Portanto, todo o debate e embate que se for fazendo
aqui dentro são para buscar um caminho para que o
Brasil possa ser um grande país agrícola, que nossos compradores internos se sintam satisfeitos e que
aqueles para quem exportarmos possam olhar para a
agricultura e dizer: realmente, o Brasil é um país diferenciado. Se V. Exª me permite, Senador Walter Pinheiro, queria dizer o seguinte: agora, no dia 8 de março,
chega ao Porto de Rotterdam o primeiro embarque de
soja de um programa chamado RTRS (Round Table on
Responsable Soy), de soja sustentada, onde vários
organismos mundiais se juntaram e disseram: – Olha,
a soja que queremos, que achamos que é boa e respeita as questões ambientais, que respeita as questões
trabalhistas, que respeita os direitos das crianças, que
respeita tudo o que nós queremos e achamos importante, está chegando ao Porto de Rotterdam, agora
no dia 08. É a primeira carga e é uma carga de soja
brasileira, mato-grossense, que está querendo mudar
o jeito de se fazer agricultura, no sentido de dizer que
esse produto que aqui está chegando passou por to-
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das essas certiﬁcações, e nós temos a certeza de que
aqui não há nenhum bypass, nenhuma lei, em qualquer questão ambiental. Então, o Brasil tem muito a
fazer. Vamos ter uma discussão muito boa pela frente.
Parabéns pelo seu pronunciamento. Vamos ouvir os
pontos e as ponderações que V. Exª diz que vai fazer
daqui para frente. Meus parabéns!
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Eu é que agradeço o aparte de V. Exª. E quero insistir
em algo que é fundamental: o desaﬁo nosso de que
a nossa produção possa, lá fora, ser recebida como
uma produção de um país que preza pelo seu meio
ambiente, que cuida da sua gente e que, portanto,
pode tranquilamente vender os seus produtos, sem
ter que se desculpar.
Recordo-me muito, meu caro Mozarildo – já vou
conceder um aparte a V. Exª –, de uma das campanhas que envolviam, em uma determinada época, um
grande fabricante de bola pelo mundo afora, bola de
couro. Naquela época, eles diziam, numa propaganda com uma criança segurando uma bola na mão, o
cartaz dizia assim: “A bola é deles. O couro é dela. O
trabalho infantil”.
Assim é a produção neste País. Não adianta
jogar essa soja para atingir os mercados do mundo
afora e essa soja ir manchada com trabalho escravo,
com degradação do ponto de vista das relações trabalhistas e, principalmente, com degradação do nosso
meio ambiente.
Então, é fundamental que façamos isso.
Por isso, o primeiro ponto que quero chamar a
atenção é exatamente o embate que se estabeleceu
na Câmara entre o art. 8º e a tal da Emenda nº 164, a
supressão da vegetação em área de preservação permanente. É importante que nós atentemos para isso e,
ao mesmo tempo, que nós também trabalhemos com
a lógica da recomposição de reserva legal em propriedades de até quatro módulos ﬁscais.
Recordo-me, meu caro Mozarildo, que, nesta
mesma Casa e na outra, do outro lado, a qual eu pertencia, por volta de 2008, nós tratamos do decreto, nós
tratamos da questão da averbação, nós discutimos a
necessidade da recomposição de áreas. Então, agora nós estamos diante de um momento em que não
é fazer o enfrentamento entre o que era o art. 8º e a
Emenda nº 164, mas encontrar a solução para que
essa supressão e que para que essa recomposição,
essas duas questões sejam tratadas por nós como
questões vitais, principalmente levando em consideração qual é a função social da terra. Esse é um aspecto
preponderante.
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Por que pleiteamos tanto essa preservação?
Por que buscamos tanto a recomposição? É só para
dar uma resposta ao mundo lá fora? Não. É para dar
uma resposta aqui dentro. É para atender a demanda
do nosso País. É para chegar ao encontro da nossa
capacidade de continuar produzindo, mas de maneira
que o nosso povo possa ter capacidade de continuar
produzindo e se beneﬁciar dessa produção. Quando
se trata da margem de rio ou desse reﬂorestamento,
ela tem uma lógica muito simples, meu caro Blairo Maggi, que o agricultor nos ensina: a velha máxima da
sombra, do sombreamento, a discussão sobre a evaporação, quando, em passado bem recente, a lógica
era desmatar na beira do rio para se ter exatamente a
melhor terra para a produção, principalmente da cultura de subsistência. Aí, depois, alguns vieram com a
tese das chamadas minibarragens, para tentar segurar
o rio na época de seca. O velho Vale do Santo Onofre,
que por dezenas de vezes percorri na Bahia, e o seu
encontro com o São Francisco, sempre nos mostra
isso, que de nada, nada, absolutamente nada adiantam
essas minibarragens. Então, é fundamental que essa
recomposição tenha exatamente essa característica,
que guarde de forma bem clara qual é o nosso desejo.
E aí vai na linha de outra coisa fundamental do ponto
de vista do debate que nós queremos fazer das mudanças. Qual é a tese do embargo de obras em casos
de inﬂação em relação a esse conﬂito com a legislação
ambiental? Então, nós temos que ter o que eu chamo
de poder de força, o poder efetivo, de ter à disposição
inclusive, de embargar quando essa legislação... Por
isso nós temos que ter cuidado, Senador Mozarildo,
com o que nós vamos produzir, porque é importante
que produzamos aqui nesta Casa algo que você efetivamente tenha condição de aplicar. E não é aplicar
com aquela semântica, ou aquela dúvida entre se é
poder ou dever. É dever. Nós estamos falando de algo
que é de caráter público, de autoridade, meu caro Senador Anibal, para que a gente verdadeiramente tenha
o desenvolvimento que nós tanto buscamos.
Portanto, a autoridade pública tem, do ponto de
vista do cumprimento da lei, de aplicar o verbo dever,
e não: pode, poderá, talvez, quem sabe, mas contudo,
todavia. No entanto, nós temos que aplicar uma legislação que de certa forma não engesse, não crie uma
estrutura extremamente burocratizada, mas também
que não crie um sistema onde as facilidades, em nome
de um desenvolvimento que alguns enxergam não sei
a quantos metros do nariz – porque não dá para dizer
distância maior do que isso... E que aí exige a ultrapassagem dos limites da lei.

JUNHO 2011

21430 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Portanto, a nós é dada a tarefa exatamente do
cumprimento de algo que possa ser aplicado como
um dever.
Um aparte ao Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Walter, eu quero dizer que o pronunciamento que
V. Exª faz é sereno, abrangente, que realmente clama
principalmente por um desaﬁo que eu diria até que o
Deputado Aldo Rebelo conseguiu, que foi produzir um
projeto que, embora possa ter temas a serem corrigidos aqui, melhorados aqui, ele mesmo disse, foi um
tema que teve mais de 400 votos numa Câmara de 513
Deputados. O viés humanista é que deve prevalecer
na discussão desse tema, não é o viés ambientalista
ou ruralista. Aliás, é uma dicotomia falsa essa, porque,
na verdade, será que o ruralista não é ambientalista
se ele vive do meio ambiente? Ou será que quem se
diz ambientalista, por uma questão cientíﬁca, também
não entende a necessidade da produção do homem
que está no campo para o bem de todos? Então, é realmente uma discussão que tem que ser levada sem
passionalismo. V. Exª colocou muito bem que, lá no
passado, aquela dicotomia entre PT e UDR... Então, na
verdade, nós estamos num momento em que o Brasil
avançou muito em termos de maturidade democrática.
Acho que podemos ter aqui no Senado um debate que
leve em conta todo esse aspecto, mas, principalmente, o aspecto humanista amplo daquele que produz,
daquele que consome e do mundo que nos assiste.
E principalmente entendo que precisamos ver que o
Brasil não é uniforme, nem a Amazônia é uniforme. Por
exemplo, o meu Estado tem um ecossistema completamente diferente do ecossistema do Estado do Acre,
do Estado do Amazonas. Então, é preciso que tenhamos, realmente, uma legislação que não engesse, não
prejudique a produção lá nos pampas gaúchos do Senador Paim ou lá nos lavrados de Roraima. Portanto,
quero dizer que estou com a mente aberta para que
possamos juntos, de maneira serena, encontrar uma
boa legislação não só para essa geração, mas para
algumas gerações.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Imagine, Senador Mozarildo, na nossa velha Bahia,
26 territórios, divididos por nós desta forma, facilitando o gerenciamento e a aplicação das políticas, mas
a divisão se deveu exatamente a esse aspecto que V.
Exª levanta: a diversidade da caatinga, do cerrado, do
litoral, da nossa chapada. Uma diversidade enorme na
nossa grande Bahia. Portanto, é fundamental que esse
olhar seja criterioso, incisivo, ﬁrme, mas que tenha capacidade exatamente de fazer as auscultas.
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Por isso que acho importante uma coisa que levantou o Senador Blairo Maggi aqui. Lembro-me que,
quando o projeto saiu da Câmara, Senador Blairo Maggi, alguns diziam assim: temos que ir à velocidade
da luz, para não perder o pique. Eu usava a seguinte
expressão: nem pé no freio nem no acelerador, muito
menos ponto morto. Na realidade, essa análise por
nós de uma forma muito mais criteriosa, sem esse
embate, como muitos apontavam: acabou de vir da
Câmara, vamos cortar isso, vamos botar aquilo; aqui,
agora, é a casa dos notáveis, e esta Casa é que deve
dar o verdadeiro tom.
Quero chamar para outro aspecto: o Senado
tem que ter a proeza e a sabedoria, meu caro Aloysio Nunes, de beber na fonte daquilo que foi produzido na Câmara, mas fazer exatamente a ponderação
com o que nós temos no cotidiano, o que nós temos
lá de real, como é que envolve a sociedade e como
nós tratamos esse fator, Senador Mozarildo, que V.
Exª levantou muito bem, que é o fator vida. Esse é o
elemento central! É para isso que estamos discutindo como mediar, porque produzir alimentos também
é para a vida. Preservar o meio ambiente é condição
sine qua non para a vida. Portanto, de que forma nós
vamos juntar isso e produzir algo que possa continuar
nos colocando como sendo a maior Nação em preservação entre os países.
Vou concluir, Senador Paulo Paim. Vou dar um
aparte a Senadora Marinor. Logo em seguida, prometo a V. Exª que encerro aqui, já que ultrapassei o
meu tempo.
A Sra. Marinor Brito (PSOL – PA) – Pedi, sim,
Senador, para parabenizá-lo por trazer esse tema que,
na verdade, é uma antecipação a um debate que começou a acontecer nos bastidores, nas comissões
aqui do Senado Federal. V. Exª tem razão: tem que
ser tratado com muita responsabilidade; tem que ser
tratado como se trata o coração de um ser humano;
tem que ser tratado como se trata uma criança que
nós queremos que tenha um futuro de felicidade; tem
que ser tratado como a gente trata a mãe da gente, o
amor da gente, os ﬁlhos da gente. Nós estamos falando
(nada mais, nada menos) da vida do povo brasileiro,
da vida do povo da Amazônia, da vida do planeta. O
signiﬁcado que tem este debate, para este momento
político mundial, não nos permite tratá-lo com passionalidade, não nos permite tratá-lo como se fosse uma
torcida, no campo de futebol, movida pelas violências
do cotidiano, que ataca a torcida adversária como se
estivesse numa guerra, como se alguém precisasse
matar para outros sobreviverem. Estou falando isso
porque, Senador, o que tem acontecido historicamente
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o que tem acontecido historicamente neste País, em
função dessa luta pela terra, em função dessa luta pela
preservação dos rios, das ﬂorestas. Essa luta, que tem
já alguns nomes que são considerados heróis, neste
País, tem deixado um rastro de violência, de danos
ambientais, sociais, humanos de que nós não temos
mais a dimensão. Não acho que o que aconteceu na
Câmara Federal aconteceu por falta de debate. Acho
que o que aconteceu na Câmara Federal foi um movimento de rolo compressor comandado, muito bem
articulado, pelos setores das elites que representam
a bandeira ruralista neste País, que tem motivado sucessivos governos a não terem a coragem de enfrentar
um debate estratégico para a humanização do povo
neste País, que é o debate sobre a reforma agrária,
que é o debate sobre a questão da preservação das
ﬂorestas, da preservação dos rios, da biodiversidade,
concatenado com o desenvolvimento, com a necessidade de geração de emprego, com a necessidade de
geração de renda. Faço questão, Senador, de fazer
este aparte, com essa tranqüilidade, porque ou nós
assumimos a responsabilidade de esgotar as possibilidades de negociação para preservar a lei ambiental
neste País, ou vamos ter um retrocesso legislativo neste País, político, que nós não vamos saber mensurar
se ainda teremos condição de recuperar o que vamos
perder. Então, queria parabenizar V. Exª e dizer que
a bancada do nosso Partido está atenta a essa discussão, Senador Paim. Nós estamos estudando, com
detalhe, todas as possibilidades, ouvindo entidades...
Eu acho que o movimento que se iniciou na semana
passada aqui, com a presença da ex-senadora Marina,
coordenado pelo companheiro Randolfe, do Amapá,
e muitos outros interlocutores desse debate, na perspectiva da humanização da humanidade, faz um debate muito importante. A gente vai ter que fazer com
responsabilidade e com serenidade. Então, parabéns
a V. Exª. Vamos dar os passos ﬁrmes para que não
haja retrocesso, para que a gente não se arrependa
no futuro. Muito obrigada.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Quero, Senador Paulo Paim, encerrar dizendo uma
coisa, Senadora Marinor, que é muito importante e
que as pessoas não atentam para isso.
A economia da ﬂoresta é uma grande economia,
ela é uma senhora economia, muito mais vigorosa, do
ponto de vista dos padrões econômicos, do que a economia da chaminé porque ela tem uma capacidade de
renovação, ela tem uma capacidade de reciclagem e
nós temos a capacidade do nascer de novo.
É por isso que estamos tratando de vida. Esse
é o desaﬁo da economia da ﬂoresta. A ﬂoresta é uma
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economia que a cada passo que dá adiante prepara
um nascedouro no dia seguinte. Esse que é o desaﬁo. É por isso que temos que olhar o Código Florestal
como essa redenção para a gente aﬁrmar ao mundo
inteiro.
Estamos colocando o dedo em algo que não é só
para dar resposta à grande mídia internacional ou para
atender as demandas de consumo de quem quer que
seja, mas é para preparar essa Nação para as próximas
gerações e não só para esse momento atual.
Por isso, quero encerrar dizendo uma coisa muito
importante, Paim, fazendo essa combinação dos dois
fatores: queremos, sim, ser uma Nação. Já imaginou
o que é um País como o Brasil liderar a produção de
alimentos do mundo? Ajudar a matar a fome desses
brasileiros que ainda têm fome, poder espalhar esses
alimentos para os diversos cantos do mundo afora?
Contribuir, Paulo Paim, com o povo na África, na
Ásia, na América, em qualquer ponto desse mundo
sendo o celeiro de produção, não como dose de orgulho, mas como dose de contribuição, como irmandade,
como compromisso de vida, mas é importante também
que o Brasil se destaque mundo afora como uma Nação que pode se orgulhar de dizer “esta é a Nação que
produz alimentos, mas esta é a Nação que cuida do
seu ambiente, que cuida a sua natureza. Esta é ainda a Nação que tem a maior área de preservação em
todo o planeta”. Ofertar isso que é o mais importante.
E aí é que está a proeza do Senado: comprar essas
brigas, Marinor; fazer o enfrentamento; ser incisivo; ter
a sensibilidade do que nós estamos tratando. Mas nós
não podemos perder a ﬁrmeza de que este tema tem
que ser tratado com a garantia de que não vamos vacilar na aplicação do modo do verbo. Por isso eu quero
insistir que não pode ser “pode” ou “não pode”. Tem
que ser “deve ser”, que aplica efetivamente a condição
de cumprir. E o Estado tem que cumprir esse papel, o
papel de autoridade pública, para que essas questões
possam ser aplicadas e, verdadeiramente, possamos
produzir um código de que nos orgulhamos. Assim, poderemos dizer aqui que produzimos algo que a Nação
vai poder experimentar, por longos e longos anos, como
um bem do povo brasileiro e não como um bem de alguns. Alguns chegam a dizer que o mais importante
do meio ambiente é o meu ambiente. Precisamos ter
um ambiente de todos nós, e não um ambiente para
poucos neste País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senador Walter Pinheiro,
por ter lembrado aquela audiência pública de Santo
Amaro, de iniciativa de V. Exª, que eu também assi-
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nei, sobre uma cidade contaminada pelo chumbo. O
Governo agora, graças ao movimento liderado por V.
Exª, pode apontar caminhos que sejam uma solução
àquela gente tão querida da Bahia. E também, naturalmente, pelo debate que trouxe aqui.
Fico contente de ver que falaram já em torno de
12 a 14 Senadores, todos apontaram para uma linha
de entendimento em relação ao debate da redação
ﬁnal do Código Florestal.
Como Líder do PSOL, passamos a palavra, neste
momento, à Senadora Marinor Brito.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Como
Líder. Sem revisão da oradora.) – Boa-tarde, Senador
Paulo Paim, boa-tarde, Srªs e Srs. Senadores, eu ﬁquei
reﬂetindo aqui sobre a fala do Senador Walter Pinheiro
e lembrando que essa discussão sobre o Código Florestal, Senador Paim, não pode estar desvinculada do
processo acirrado das mortes na Amazônia.
O Senador Paim foi autor de um requerimento
na Comissão de Direitos Humanos, eu ﬁz questão de
subescrevê-lo para que nós pudessemos debater, talvez já na próxima semana, essa situação da violência
no campo, essa situação das mortes sucessivas que,
não à toa, aconteceram simultaneamente com o debate do Código Florestal.
É preciso à presença do Estado, Senador Paim,
contra os desmatadores, o principal agente do crime,
neste momento, na nossa região, na Amazônia, no
Pará e em Rondônia.
Nós temos que sair, como disse o Senador Walter,
desse patamar de discurso, desse patamar de querer
anunciar as boas novas de desenvolvimento do País
enquanto os trabalhadores continuam sendo assassinados na nossa região.
Mas o que me trouxe aqui para falar hoje, pela
Liderança do PSOL, Senador Paim, em nome inclusive do Partido Socialismo e Liberdade, em nome dos
nossos parlamentares, dos nossos Deputados Estaduais do Rio de Janeiro – da Deputada Janira, do
Deputado Marcelo Freixo –, é a situação relacionada
aos bombeiros daquele Estado, da crise política que
fez com que uma parcela do povo carioca tomasse às
ruas nos últimos dias.
Foram chocantes as imagens e os relatos dos
bombeiros militares do Rio de Janeiro sobre a invasão do quartel da corporação pelas tropas do temido
e violento Batalhão de Operações Especiais da PM
do Rio de Janeiro e a repressão que se seguiu contra
esses proﬁssionais, fato amplamente divulgado pelos
meios de comunicação de todo o País.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, devem estarse perguntando por que uma Senadora da República,
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eleita pelo Estado do Pará, deve se preocupar com os
acontecimentos do Rio de Janeiro envolvendo a histórica e centenária corporação do Corpo de Bombeiros.
A resposta é muito simples. Para o Partido Socialismo e Liberdade, onde houver perseguição, violência e injustiça, nossos parlamentares devem estar
solidários com aqueles que lutam por direitos frente a
essas desigualdades.
Hoje de manhã, eu pude conversar longamente
com a nossa Deputada Janira Rocha, do PSOL do Rio
de Janeiro, que orgulha muito nosso partido. Ela foi
testemunha ocular da revolta dos bombeiros militares
contra a humilhação dos baixos salários recebidos em
toda a história da corporação, do quanto foi violenta
a repressão dos policiais do BOPE contra os bombeiros, seus familiares, inclusive crianças e idosos que se
encontravam junto dos manifestantes no momento da
tentativa de desocupar o quartel dos bombeiros.
Aliás, a televisão mostrava a gravidade do conﬂito
e a tentativa do Governador Sérgio Cabral em culpar os
bombeiros, chamando-os de baderneiros, incitadores
da revolta, da desordem, e outras sandices.
Nesse episódio, a PM não hesitou em utilizar cassetetes, bombas de gás, armas de fogo contra os manifestantes, cumprindo ordens emanadas diretamente
do Governador Sérgio Cabral, segundo depoimento da
Deputada Janira Rocha e de outros Parlamentares que
têm acompanhado o conﬂito no Rio de Janeiro.
O que acontece é estarrecedor. Além dos baixos
salários pagos a integrantes dessa corporação – aliás,
os mais baixos salários desses servidores em todo o
Brasil –, as condições precárias de todas as unidades
e dos equipamentos dos bombeiros que se acham
sucateados no Rio de Janeiro. Esse é um exemplo do
descaso, que acaba se reﬂetindo no grupamento responsável por salvar e guardar vidas na orla e praias,
situação em que os bombeiros não têm óculos, protetor solar e equipamentos mínimos necessários para o
desempenho de suas funções.
O Governador não pode alegar desconhecimento
da situação que envolve a corporação, já que as lideranças vinham tentando há muito tempo estabelecer um
processo de negociação que permitisse a elevação do
piso salarial da categoria dos atuais míseros e vergonhosos, Senador Suplicy, R$950,00 para R$2.000,00.
Espero que o povo do Rio de Janeiro seja tratado
com respeito pelo Governador. Apesar de estar tão em
moda a palavra “paciﬁcação”, não é isso efetivamente que está sendo feito, principalmente em relação à
corporação dos bombeiros.
Se querem estabelecer uma negociação séria
naquele Estado, o primeiro passo é a revogação ime-
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diata das prisões e punições aplicadas a mais de
quatrocentos bombeiros militares que participaram
da mobilização.
O passo seguinte, Senador Paim, é o envio imediato à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro de
um projeto de lei do Executivo estadual concedendo o
reajuste salarial reivindicado pela categoria.
Parece-me que, dessa forma, pode-se vislumbrar
uma saída negociada para a crise que se vive hoje no
Rio de Janeiro, e não da forma truculenta, raivosa e
até provocativa como o Governador do Rio tem tratado a questão.
Fico na torcida aqui para que prevaleça o bom
senso entre as autoridades do Rio de Janeiro e que o
caminho da negociação seja imediatamente trilhado,
Senador Suplicy, para a superação do impasse, com
a libertação e anistia a todos os bombeiros militares
envolvidos no processo de mobilização com o atendimento de suas legítimas reivindicações.
Estou falando pela Liderança...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª, como Líder, só tem 5 minutos. Já lhe dei
10 minutos.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Pois
é, então...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Serei
muito breve.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senador Suplicy fala logo após V. Exª.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Mas apenas uma palavra no sentido de solicitar a compreensão
da parte do Governador Sérgio Cabral, que, em tantas
ocasiões, tem mostrado bom senso. Ficou um tanto preocupado e resolveu de uma forma que me pareceu um
exagero. Há hoje o apelo do Senador Lindbergh Farias
e de inúmeros Parlamentares da Assembleia Legislativa
no sentido de que possa haver um entendimento entre o Governo do Estado do Rio Janeiro, o Governador
Sérgio Cabral, e os bombeiros, que certamente se, em
algum momento, na invasão daquela sede do corpo de
bombeiros, se exaltaram de alguma forma, é necessário
compreender as razões que os levaram, ao lado de seus
familiares, a realizar aquela manifestação.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Então,
aqui conclamo o Governador Sérgio Cabral a ter atitude
de compreensão e diálogo com os bombeiros.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Agradecendo a contribuição do Senador Suplicy, Senador
Paim, e de V. Exª também, é bom deixar claro que
não houve uma chacina no Rio de Janeiro porque os
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nossos Parlamentares estavam lá e intermediaram a
situação. A tropa entrou com disposição de matar, de
render a qualquer custo os que estavam lá. Eles pararam, cantaram o hino e tomaram a decisão de se
render. Depois ﬁcaram sem comida e sem banheiro
e só a partir da mobilização da Comissão de Direitos
Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro
é que eles foram deslocados para o quartel.
Por enquanto, está mantida a emergência, e toda a
população do Rio de Janeiro e familiares estão usando
tarja vermelha. Um dos serviços que o povo brasileiro
respeita, apesar das diﬁculdades, da falta de estrutura,
dos péssimos salários que esses servidores recebem
em quase todo o Brasil, com algumas honrosas exceções, porque aqui em Brasília ele é de cerca de R$$5
mil, com honrosas exceções, eles ainda são servidores
respeitados no País. Por isso a revolta da população do
Rio de Janeiro e a solidariedade dessa população.
Quero terminar dizendo que o PSOL está atento,
está acompanhando passo a passo. Eles têm a nossa
solidariedade. Por tanta injustiça, por tanto autoritarismo e pelo abuso de poder cometido pelo Governador
Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, o meu protesto, Senador Paulo Paim.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senadora Marinor Brito, aqui ﬁca o apelo da
Mesa do Senado para o entendimento, para o diálogo.
Conhecemos bem o ex-Senador e Governador do Rio
de Janeiro, Sérgio Cabral, e vamos todos aqui nos somar a essa vontade do acordo, do entendimento com
os bombeiros. Sabemos que a situação da Brigada
Militar também é complicadíssima nos Estados, com
exceção de Brasília. Por isso, aqui o debate eterno,
sem solução, da PEC nº 300.
Então, o apelo é para o diálogo, para o entendimento, para que volte a normalidade o nosso querido
Estado do Rio de Janeiro.
Passamos a palavra, por permuta, ao nobre Senador Eduardo Suplicy. Em seguida, falará o Senador
Anibal Diniz.
O Senador Eduardo Suplicy está com a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente Senador Paulo Paim – muito obrigado,
Senador Anibal Diniz, por ter permutado comigo para
que eu falasse agora –, eu gostaria, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, de expressar um fato de grande relevância para o Estado de São Paulo, especialmente
para toda a região de Ribeirão Preto.
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Ribeirão Preto hoje tem cerca de 630, 640 mil
habitantes, mas abrange uma região com cerca de
três milhões de habitantes que vem tendo um notável
progresso.
Mas, por ter ido a São José do Rio Preto e a Ribeirão Preto para participar de reuniões da macrorregião do Partido dos Trabalhadores, eu tive a oportunidade de presenciar, participar da 11ª Feira Nacional
do Livro de Ribeirão Preto. Essa feira nacional do livro
teve a sua primeira versão no ano 2000, por iniciativa
então do Prefeito Antonio Palloci, e prosseguiu, cada
vez com maior sucesso até hoje, com a Prefeita do
Partido Democratas Dárcy da Silva Vera.
Mas o que eu pude perceber, naquilo que eu pude
assistir no sábado à noite e na manhã de domingo, foi
o entusiasmo daquelas milhares de pessoas. Isso signiﬁca mais de cinquenta mil pessoas por dia, mas no
último dia havia um número fantástico de pessoas, tanto
na sexta-feira à noite quanto no sábado e no domingo
durante o dia. Estima-se que mais de 530 mil pessoas
participaram dessa feira, que teve como homenageados: o país, a Grécia; o Estado, Santa Catarina; o autor
homenageado, José Saramago; o autor da terra, Saulo
Gomes; a autora infanto-juvenil, Luciana Savaget.
A 11ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto teve como patrono Maurílio Biagi Filho, que é um
empresário da área do açúcar e do álcool da região
de Ribeiro Preto. Teve como dirigentes da Fundação
Feira do Livro de Ribeirão Preto, como responsáveis,
a Presidente, Isabel de Farias, e os Vice-Presidentes,
Edgard Castro e Heliana Silva Palocci. No Núcleo de
Programação, Adriana Cruz, Gisele Zordão e Laura
Abbad. Fabiana Neves Lima e Roberto Del Lama Júnior no Núcleo Administrativo e Financeiro. No Núcleo
de Planejamento e Projetos, Viviane Mendonça. No
Núcleo de Assessoria de Imprensa, Erika Daguano
e Fernanda Marx. Estão todos de parabéns por tudo
aquilo que puderam homenagear.
Houve ali a presença de pessoas como Paulo Betti e Juliana Betti, que interpretaram os textos
de José Saramago. Participaram de shows Cyrille
Aimé, Diego Figueiredo e Ney Matogrosso. Também
Raimundo Colombo, Governador do Estado de Santa
Catarina, participou, Arlete Trentini dos Santos e Júlio César Bridon dos Santos. A Mesa de Debates teve
Elisa Machado e Roniberto Amaral. Lya Luft, notável
escritora do Rio Grande do Sul, participou, com enorme audiência. Lino Villaventura e Frei Betto ﬁzeram
conferências. Cristina Pereira fez a leitura dramática
de A Fome – Crise ou Escândalo?, de Melhem Adas.
Houve Palavra Cantada por Mariana Mestrinér na Arena Cultural Luciana Savaget.
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Houve lá a presença de um número tão signiﬁcativo de pessoas, entre as quais Contardo Calligaris,
Domingos Meirelles, Caco Barcellos, Maurício Kubrusly,
Humberto Werneck.
Eu gostaria, Sr. Presidente, que pudesse ser registrado, na íntegra, o nome de todos os participantes
– são muitos, mais que cem – mas, dentre outros, o
Deputado Chico Alencar, que participou do debate com
Daniel Munduruku, Heloísa Prieto e Cristina Silveira.
Houve o Paulinho Moska e shows formidáveis, além
de entrevistas, debates, o canto de Lobão, assim como
também a presença, no sábado à noite, de mais de 33
mil pessoas que assistiram ao show de Maria Gadú,
que voltou à feira depois de vencer a enquete “Qual
show da 10ª edição merece um bis?”. Ela foi a cantora
que mais trouxe pessoas para assistirem.
Eu gostaria de aqui transmitir a minha impressão
sobre o número tão grande de crianças presentes. O
Governo estadual e a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto tiveram uma iniciativa muito interessante de
prover um carnê equivalente a R$18,00 (seis vezes
R$3,00), para que as crianças pudessem, em qualquer lugar da feira, adquirir livros, livros que custavam
desde R$5,00. Com esses carnês, as crianças foram
motivadas a participar e o ﬁzeram em enorme número.
Eu, às vezes, tive até diﬁculdade de andar naquelas
barracas na Praça XV de Novembro e diante do Teatro
Dom Pedro II, que é dos mais bonitos do Brasil.
Eu gostaria de assinalar o ânimo das pessoas ao
verem diversos conjuntos que, de forma muito humorística, se apresentaram ali na praça, ao ar livre. Eu, por
exemplo, assisti ao show de quatro palhaços e palhaças
que estavam compondo uma peça denominada “Jogue o
lixo no lixo”. Então, até do ponto de vista do Dia do Meio
Ambiente, foi uma comemoração muito bonita.
Portanto, gostaria, inclusive, de dizer que é impressionante o progresso de Ribeirão Preto, que, com
suas novas avenidas, mostra um número crescente
de hotéis – todos inteiramente lotados por causa de
atividades culturais, tais como essa que merece os
nossos cumprimentos.
Assim, Sr. Presidente, quero muito cumprimentar
todo o povo de Ribeirão Preto e os organizadores dessa
11ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado,
Senador Anibal, por sua gentileza.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I, §2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Aníbal Diniz.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Aníbal Diniz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senador Suplicy. V. Exª
atendeu ao pedido do Senador Cyro Miranda, que
precisava falar com uma certa urgência. V. Exª tinha
doze minutos, mas atendeu ao pedido dele.
Houve uma permuta entre o Senador Cyro Miranda e o Senador Anibal Diniz. Então, fala, neste
momento, o Senador Cyro Miranda e, em seguida, o
Senador Anibal Diniz.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Senador Anibal, muito obrigado pela sua gentileza,
como sempre.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de
entrar no assunto da minha fala nesta noite, quero informar que acabo de dar entrada junto à Mesa a um
projeto de lei que dispõe sobre os critérios de reajuste
da bolsa de médico residente e seu regime de ﬁliação
ao Regime Geral de Previdência Social.
Como é de conhecimento de todos, na quarta-feira
da semana passada, o Senado Federal derrubou a MP
nº 521, de 2010, que também tratava dessa matéria.
Por não ter sido convertida em lei, a MP perdeu
sua eﬁcácia, razão pela qual apresentamos à consideração dos nobres colegas Senadores essa proposição
legislativa, que visa fazer justiça ao médico residente,
encaminhando a matéria, na forma correta, por meio
de projeto de lei.
Nosso projeto não apenas reinstitui o reajuste e
os benefícios previdenciários que tinham sido concedidos por meio da citada MP, como também estabelece o
princípio do reajuste anual do valor da bolsa do médico residente, a ocorrer na mesma data e com idêntico
percentual daquele do salário mínimo.
Vamos trabalhar junto a esta Mesa e às lideranças partidárias, para que determinem a tramitação da
proposta em regime de urgência, o que possibilitará
sua aprovação pelo Senado ainda neste semestre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acho que isso é
fazer justiça, e esse é um encaminhamento correto
que deveríamos ter feito.
Pois não, Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Cyro, não poderia, como médico, deixar de fazer
um aparte ao pronunciamento de V. Ex.ª, em que comunica a iniciativa de um projeto tão relevante quanto
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este. Precisamos cuidar muito da formação dos médicos
no Brasil, porque, se nós queremos que os pacientes,
as pessoas mais carentes principalmente, tenham um
bom atendimento, é preciso, sobretudo e primeiramente, que tenhamos bons médicos e depois, obviamente,
que tenhamos os instrumentos para que esses bons
médicos atendam à população – mas essa é uma
outra conversa. Quer dizer, a questão do sistema, do
modelo que está aí, da infraestrutura de atendimento,
é uma outra conversa. Aqui estamos falando de algo
vital que é justamente a formação do proﬁssional, e
não é possível formar bons proﬁssionais com a bolsa
nos valores em que estão atualmente. Quero, portanto,
cumprimentar V. Exª e parabenizá-lo pela iniciativa.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) –
Muito obrigado, Senador Mozarildo, principalmente
vindo do senhor, que é um conceituado médico e que
conhece todas as diﬁculdades por que passam todos
esses proﬁssionais. Acho que estamos fazendo justiça
e entrando da maneira certa, da maneira correta, que
é discutindo. E, em regime de urgência. Tenho certeza
de que, se formos ágeis tanto aqui quanto na Câmara, em menos de um mês ou no máximo em um mês,
teremos aprovada esta Lei.
Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. Senadores, são extremamente graves as denúncias publicadas pela revista Veja nas reportagens “O raio X da corrupção” e
“Apertem os cintos, o dinheiro sumiu”.
Na primeira reportagem, ﬁca clara uma manobra
espúria e fraudulenta para desviar dinheiro público sob
o manto da legalidade.
Depois de dois anos de análise minuciosa de
contratos públicos, a Polícia Federal descobriu o pulo
do gato: estão superfaturadas as duas tabelas oﬁciais
utilizadas como referência na contratação de obras e
serviços públicos, tanto a do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi),
quanto a do Sistema de Custos Rodoviários (Sicro).
Ocorre que, para órgãos de ﬁscalização, como o
TCU e a Controladoria-Geral da União, um preço só é
classiﬁcado como superfaturado se estiver acima dos
valores constantes do Sinapi e do Sicro. Tudo o que estiver dentro do limite das tabelas é considerado legal.
Mas a aplicação da tabela já torna a obra superfaturada na licitação – e o que é pior –, sob a proteção da Lei. Alguns produtos, como tijolos, apresentam
preço 20% acima do que são encontrados no mercado; a tinta látex está 128% mais cara, e o forro para
teto, 145%.
Fica a pergunta: por que o cidadão comum consegue comprar material da mesma qualidade, mas a
um preço mais barato, e o governo, dono de grandes
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projetos, não consegue economizar ou negociar preços melhores?
As tabelas que deveriam ser utilizadas como valor
máximo passaram a garantir um superfaturamento.
Não é só, Sr. Presidente; a mesma reportagem
denuncia como trechos de ferrovia são compartilhados
num conluio para sangrar os cofres da União.
Segundo o Ministério Público Federal, com a conivência de quem organizou a licitação para a construção do trecho Ferrovia Norte-Sul que corta o Estado
de Goiás, o trabalho foi divido em sete lotes.
Havia diversas empreiteiras interessadas em
participar da concorrência, mas a Valec, a estatal que
cuida da construção de ferrovias, habilitou apenas sete
empresas, uma para cada lote.
Não houve disputa alguma. Todos os que entraram no certame sabiam que iriam ganhar um lote. Com
isso, jogaram o preço lá no alto, cientes de que não
seria preciso superar nenhum concorrente.
O governo pagou R$245 milhões apenas pela
construção de um dos sete trechos. Desse valor, concluíram os peritos da PF – Polícia Federal –, R$50
milhões foram superfaturados.
Nessa onda, Srªs e Srs. Senadores, uma montanha de verbas públicas está prestes a ser despejada
nas obras destinadas à Copa do Mundo de 2014.
Pelos cálculos da Polícia Federal, dos R$24 bilhões que serão gastos no Mundial, cinco bilhões, ao
menos, podem ir pelo ralo, pelo ralo da corrupção com
a providencial ajuda das tabelas de referência.
A segunda reportagem, “Apertem os cintos, o
dinheiro sumiu”, publicada pela Veja, aﬁrma que uma
investigação da Polícia Federal comprova: nunca se superfaturou tanto na Infraero quanto no governo Lula.
O repórter Fernando Mello aﬁrma:
Os ratos da corrupção infestam a maior
parte das repartições do governo. Mas, em
algumas, eles reinam. É o caso da Infraero,
a estatal que deveria cuidar dos aeroportos
brasileiros e que, ao longo dos anos, se transformou em uma máquina de desviar dinheiro
público.
Essa foi a conclusão a que chegou a Polícia
Federal. Os peritos aﬁrmam que, dos R$4,2 bilhões
investidos nos aeroportos entre 1999 e 2007, foram
tungados ao menos R$891 milhões ou 21% do total –
dinheiro suﬁciente para pôr de pé um empreendimento
do porte do terceiro terminal de Guarulhos, uma das
mais urgentes obras aeroviárias em curso no País.
Os autores do relatório destacam que a cifra não
é uma estimativa, mas um valor que comprovadamente
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decolou dos cofres da Infraero rumo aos bolsos escusos por meio de falcatruas diversas.
Isso, Sr. Presidente, é um acinte. Mas um acinte
com verniz legal. Ele está amparado pela assinatura de
um termo aditivo – instrumento que deveria servir para
fazer pequenos ajustes em obras já licitadas, mas que,
frequentemente, como no caso do aeroporto Santos
Dumont, é usado para driblar as regras e encarecer
o projeto. A troca de um modelo de vidro plano para
outro curvo resultou em aumento de R$3 milhões para
R$30 milhões.
Nós entendemos que temos o dever de apresentar requerimento à Comissão de Assuntos Econômicos
para convidar as autoridades da Polícia Federal e dos
órgãos de ﬁscalização para prestarem os devidos esclarecimentos sobre todos esses episódios.
Como órgão ﬁscalizador, o Senado Federal não
pode ﬁcar inerte diante de tanta roubalheira de dinheiro público.
Isso é intolerável, é inadmissível!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Quanto à palavra do Senador Cyro Miranda, quero
dizer que o seu pronunciamento inicial sobre os médicos residentes terá, como disse o Senador Mozarildo,
nosso total apoio. E, naturalmente, quanto à segunda
parte, do combate à corrupção, todos nós temos obrigação de estarmos na linha de frente.
Passamos a palavra, neste momento, ao Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado,
Sr. Presidente Paim, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
público que nos acompanha pela TV Senado.
Primeiramente, Senador Paim, quero informar
que, no último ﬁnal de semana, o povo de Cruzeiro
do Sul, um dos Municípios mais distantes da capital,
Rio Branco, no outro extremo do Estado, no Vale do
Juruá, viveu um momento histórico, que foi a primeira
passagem sobre a ponte construída, ligando as duas
margens do rio Juruá em Cruzeiro do Sul.
Foi uma grande festa, uma festa que envolveu um
grande número de pessoas, moradores de Cruzeiro do
Sul e dos Municípios vizinhos, Porto Walter, Rodrigues
Alves, Mâncio Lima, Taumaturgo, que também acompanharam este momento que foi um momento histórico.
Uma ponte de 550 metros de extensão, a maior ponte
do Acre, que foi iniciada pelo Governador Binho e está
em fase de conclusão agora, com o Governador Tião
Viana. E o Governador Tião Viana autorizou a utilização, dada a necessidade de ligação dos moradores
dos bairros Miritizal e Lagoa e também para fazer a
ligação de uma margem a outra do rio Juruá.
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Estavam presentes o Vice-Governador César
Messias, o Secretário de Indústria e Comércio Edvaldo Magalhães, deputados e lideranças locais, de tal
maneira que houve uma grande festa realmente comemorando o ﬁm do isolamento.
Ao mesmo tempo, na sexta-feira, aconteceu a
abertura da BR-364, de Rio Branco a Cruzeiro do Sul,
que é algo que acontece em todo verão, e quando chega o forte do inverno essa estrada é interrompida. A
esperança do povo acreano é que este ano de 2011
seja o último ano em que a estrada precisará ser aberta,
porque ela vai ﬁcar aberta em deﬁnitivo a partir deste
ano de 2011, com todas as possibilidades de conclusão de toda a pavimentação até 2012.
O Governador Tião Viana não estava presente
nesse ato, porque estávamos juntos no Vale do Acre,
participando de solenidades nos Municípios de Assis
Brasil, com a Prefeita Eliana, Brasiléia, com a Prefeita Leila Galvão, e Epitaciolândia, com o Prefeito José
Ronaldo. Nesses Municípios, o Governo do Acre deu
continuidade ao programa de entrega dos laptops para
alunos do 3º ano do Ensino Médio. É um programa da
máxima importância para o fortalecimento do projeto
de educação do Acre. Vale ressaltar que estão sendo
distribuídos ao todo nove mil laptops para alunos do
3º ano do Ensino Médio e também para professores.
E esses equipamentos estão carregados com 2.500
títulos, uma biblioteca com 2.500 livros para esses jovens e mais de 500 vídeos educativos, fornecidos pelo
MEC, de tal maneira que o Governo do Acre está fazendo um investimento muito forte no sentido de garantir
melhores condições para o aprendizado dos nossos
alunos, de maneira que eles se preparem melhor para
a entrada na universidade e a gente possa verdadeiramente cumprir aquele binômio de sustentabilidade
com avanço em conhecimento, em tecnologia, que é o
grande desaﬁo para o sucesso da sustentabilidade.
O Governo do Acre está dando esse passo à
frente no sentido de fornecer esses equipamentos
para os estudantes e por onde quer que a gente tenha
passado o resultado tem sido excepcional, a alegria, o
entusiasmo dos estudantes, que com certeza vão se
constituir numa geração muito melhor preparada do
que a nossa geração, porque vai ter muito mais oportunidade de aprendizado com muito mais conteúdo e
muito mais fonte de pesquisa.
Também em Brasiléia, o Governo participou do
ato de doação do terreno para implantação do campus
universitário da fronteira do Vale do Acre, que vai atender aos Municípios de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri e também ao Município de Capixaba,
que ﬁca nas imediações, de tal maneira que a Universidade Federal do Acre vai fazer uma grande expansão
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rumo ao Vale do Acre, no sentido de abrir novas possibilidades para os jovens, num empreendimento que
ao todo vai signiﬁcar investimentos superiores a R$30
milhões, que vai contar com mobilização de todos os
Parlamentares do Acre, da Bancada Federal do Acre,
que já se comprometeu com a Reitora Olinda Batista
no sentido de contribuir para a captação dos recursos
necessários para que esse campus seja construído
no mais curto espaço de tempo possível e para que
toda a juventude daquela região do alto Acre possa ter
acesso à universidade e aos centros de pesquisas que
a universidade vai proporcionar ali no Vale do Acre.
É um projeto de muita ousadia que vai fazer com
que a nossa universidade expanda ainda mais a fronteira do conhecimento e proporcione muitas outras
possibilidades para os jovens daquela região.
O outro assunto que me traz à tribuna, Senador
Paim, é uma referência a algo que já foi mencionado
aqui por outros Senadores, tanto na sexta-feira quanto
na sessão de hoje, mas sobre o que eu achei muito
importante que ﬁzéssemos um registro especial.
Na última quinta-feira, a Presidenta Dilma fez o
lançamento do Plano Brasil sem Miséria. Vale ressaltar
que estavam presentes Senadores, prefeitos, governadores, todo mundo se comprometendo com o desaﬁo
lançado pela Presidenta Dilma, e estavam presentes
também, lá do nosso Estado do Acre, o Governador
Tião Viana, o Senador Jorge Viana e eu.
Nós nos orgulhamos muito da atitude da Presidenta Dilma com seu anúncio de que vai dar continuidade ao esforço empreendido pelo Presidente Lula no
sentido de erradicar a pobreza do Brasil. O esforço do
Presidente Lula ao longo dos oito anos do seu governo
contribuiu para a elevação de 28 milhões de brasileiros
da condição de pobreza. Eles saíram da condição de
pobreza e atingiram condição de dignidade em todo o
Brasil. E a Presidenta Dilma, agora, com o Plano Brasil
sem Miséria, se propõe elevar mais 16,2 milhões de
pessoas da condição de pobreza para uma condição
de dignidade.
Então, Sr. Presidente, o Plano Brasil sem Miséria, lançado quinta-feira passada pela Presidenta
Dilma Rousseff, alia transferência de renda e acesso
a serviços públicos nas áreas de educação, saúde,
assistência social, saneamento, energia elétrica e inclusão produtiva. Equipes de proﬁssionais farão uma
procura minuciosa na sua área de atuação para localizar, cadastrar e incluir nos programas as famílias em
situação de pobreza extrema. Também vão identiﬁcar
os serviços existentes e a necessidade de criar novas ações para que essa população possa acessar
os seus direitos.
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O Plano Brasil sem Miséria tem por meta retirar
16,2 milhões de brasileiros da situação de extrema
pobreza. A estratégia prevê um conjunto de ações
que envolvem a criação de novos programas e a ampliação de iniciativas já existentes, em parceria com
Estados, Municípios, empresas públicas e privadas e
organizações da sociedade civil.
O Governo Federal quer incluir a população mais
pobre nas oportunidades geradas pelo forte crescimento econômico brasileiro. A Presidenta Dilma, no
seu discurso de lançamento do Plano Brasil sem Miséria, fez uma aﬁrmação muito contundente. Ela disse:
“O Brasil sem Miséria abre de vez uma grande porta
de entrada para o Século XXI. Esse plano nasce com
base na ﬁlosoﬁa de que a melhor política é a política
de desenvolvimento social”.
Esse plano é fruto do que o Brasil já conquistou
nos últimos oito anos com o Presidente Lula, num círculo virtuoso que prossegue agora com a Presidenta
Dilma, ampliando e aperfeiçoando todos os passos que
foram dados ao longo dos oito anos pelo Presidente
Lula. É um plano que reﬂete o compromisso profundo
do Governo da Presidenta Dilma com os mais pobres.
O objetivo é elevar a renda e as condições de bemestar social da população.
O Brasil Sem Miséria vai localizar as famílias
extremamente pobres e incluí-las de forma integrada
nos mais diversos programas, de acordo com suas
necessidades. Para isso, o Governo seguirá os mapas
de extrema pobreza produzidos pelo Instituto Brasileiro
de Geograﬁa Estatística, o nosso IBGE.
A Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello, deixou bem claro o esforço empreendido pelo nosso Governo no Programa
Brasil sem Miséria. Ela disse: “O Brasil sem Miséria
levará o Estado às pessoas mais vulneráveis onde
elas estiverem”. A partir de agora, não é a população
mais pobre que terá de correr atrás do Estado, mas o
contrário: é o Estado que vai se mobilizar para identiﬁcar, cadastrar e incluir as pessoas em situação de
vulnerabilidade social.
Na estratégia da busca ativa, as equipes de proﬁssionais farão uma procura minuciosa na sua área de
atuação com o objetivo de localizar, cadastrar e incluir
nos programas as famílias em situação de pobreza extrema. Também vão identiﬁcar os serviços existentes
e a necessidade de criar novas ações para que essa
população possa acessar os seus direitos.
Mutirões, campanhas, palestras, atividades socioeducativas, visitas domiciliares e cruzamentos de
bases cadastrais serão utilizados neste trabalho. A
qualiﬁcação dos gestores públicos no atendimento à
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população extremamente pobre também faz parte da
estratégia.
O plano engloba ações nos âmbitos nacional e
regional. Na zona rural, por exemplo, incentiva o aumento da produção por meio de assistência técnica,
distribuição de sementes e apoio à comercialização.
Na área urbana o foco da inclusão produtiva é a qualiﬁcação de mão de obra e a identiﬁcação de emprego.
Além disso, as pessoas que ainda não são beneﬁciárias
do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada serão incluídas nestes programas de transferência de renda.
O plano vai priorizar a expansão e a qualiﬁcação
dos serviços públicos em diversas áreas, assegurando,
por exemplo, documentação, energia elétrica, alfabetização, medicamentos, tratamentos dentário e oftalmológico, creches e saneamento. Os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) serão os pontos
de atendimento dos programas englobados pelo Brasil
sem Miséria. Além das sete mil unidades existentes no
País, que funcionam em todos os Municípios, outros
pontos de atendimento serão criados.
O plano Brasil sem Miséria, Presidente Paim, é
direcionado aos brasileiros que vivem em lares cuja
renda familiar é de R$70 por pessoa e cumpre um
compromisso assumido pela Presidenta Dilma.
Do público alvo, do Brasil sem Miséria, 59% estão
no Nordeste; 40% têm até 14 anos de idade; e 47%
vivem em área rural.
Só foi possível reduzir a desigualdade e a pobreza
no Brasil, nos últimos anos, porque o Governo adotou
ações que aliam crescimento econômico com inclusão
social, como o aumento do emprego, a valorização do
salário mínimo, a ampliação dos programas sociais e
a expansão do crédito.
Os resultados obtidos durante os oito anos de Governo do Presidente Lula são mais que expressivos e
comprovam que as medidas foram acertadas. Podemos
citar dois exemplos desses resultados, que são, por si
só, autoexplicativos: 28 milhões de brasileiros saíram da
linha da pobreza absoluta e 36 milhões subiram para
a classe média, ascenderam à classe média e foram
incluídos no mundo da compra e do mercado.
Com o Brasil sem Miséria, o Governo vai juntar
o mapa da extrema pobreza com o da geração de
oportunidades e permitir que milhões de brasileiros
rompam a linha de miséria.
O plano Brasil sem Miséria tem tudo para dar
certo, porque conta com apoio de governadores e de
prefeitos. Só no ato de lançamento, a Presidenta Dilma contou com a presença de 15 Governadores, 26
Ministros e dezenas de prefeitos, Deputados, Senadores, lideranças de movimento sociais, empresários,
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pesquisadores e até com a presença do Presidente do
Banco Mundial, Robert Zoellick.
A meta do programa é qualiﬁcar 1,7 milhão de
pessoas. As iniciativas de inclusão produtiva urbana vão
reunir estímulo ao empreendedorismo e à economia
solidaria, oferta de cursos de qualiﬁcação proﬁssional e intermediação de mão de obra, para atender às
demandas nas áreas públicas e privadas, totalizando
dois milhões de pessoas.
Em relação à qualiﬁcação, a proposta é atender
1,7 milhão de pessoas de 18 a 65 anos por meio de
ações articuladas de Governo: Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda; Programa Nacional de Acesso à Escola Técnica – Pronatec; Programa Nacional de
Inclusão de Jovens, o Projovem; obras do Programa de
Aceleração do Crescimento –PAC e do Minha Casa,
Minha Vida; Rede de Equipamentos de Alimentos e
Nutrição; e coleta de materiais recicláveis.
Além da qualiﬁcação, o trabalho de inclusão produtiva abrangerá a emissão de documentos, acesso
a serviço de saúde, como o Olhar Brasil, para exame
de vista e confecção de óculos, e o Brasil Sorridente,
para tratamento dentário, microcrédito e orientação
proﬁssional.
O plano prevê ainda o apoio à organização produtiva dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis. Para este público, está prevista a melhoria
das condições de trabalho e a ampliação das oportunidades de inclusão socioeconômica. A prioridade é
atender capitais e regiões metropolitanas, abrangendo
260 municípios.
O Brasil Sem Miséria também apoiará as prefeituras em programas de coleta seletiva com a participação dos catadores de materiais recicláveis. O
plano vai capacitar e fortalecer a participação na coleta seletiva de 60 mil catadores, até 2014, viabilizar
a infraestrutura para 280 mil e incrementar cem redes
de comercialização.
O número de agricultores familiares em situação de extrema pobreza atendidos pelo Programa de
Aquisição de Alimentos será quadruplicado, ou seja,
o Governo da Presidenta Dilma está com esse programa volta tanto para o público urbano, que está em
situação de pobreza absoluta, quanto o público que
está na zona rural.
Uma das metas do Brasil sem Miséria para a zona
rural é aumentar em quatro vezes o número de agricultores familiares em situação de extrema pobreza,
atendidos pelo Programa de Aquisição de Alimentos.
Subirá de 66 mil para 255 mil até 2014. Com a expansão, a participação dos agricultores muito pobres no
conjunto dos beneﬁciários do Programa de Aquisição
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de Alimentos também terá uma elevação signiﬁcativa:
aumentará de 41% para 57%.
Atualmente, 156 mil agricultores vendem a sua
produção para o programa. A meta é ampliar para 445
até o ﬁnal do atual Governo. Veja que o Programa de
Compras Governamentais Diretamente do Produtor,
que atinge e beneﬁcia hoje 156 agricultores, até 2014,
atingirá o número de 445 mil, numa prova inequívoca
do tamanho do esforço que está sendo feito pela Presidenta Dilma.
Para acompanhar os agricultores, haverá uma
equipe de onze técnicos para cada mil famílias. Consta
ainda do plano o fomento de R$2.400 por família, ao
longo de dois anos, para apoiar a produção e a comercialização excedente dos alimentos. O pagamento será
efetuado por meio do cartão do Bolsa Família.
Além disso, 253 mil famílias receberão sementes
e insumos, como adubos e fertilizantes; vão ampliar
as compras por parte das instituições públicas e ﬁlantrópicas, hospitais, escolas, universidades, creches e
presídios. Também essas compras serão ampliadas
nos estabelecimentos privados, que é um dos motivos
da mobilização que está sendo feita pela Presidenta
Dilma, no sentido de envolver Governos e a iniciativa
privada com os segmentos comerciais e industriais.
No caso da água para o consumo, a proposta é
construir cisternas para 750 mil famílias nos próximos
dois anos e meio. Desde 2003, o Governo destinou
recursos para a construção de 340 mil cisternas na
região do Semiárido. E com a proposta da Presidenta
Dilma, serão construídas mais 750 mil cisternas.
Outra iniciativa é a implantação de sistemas complementares e coletivos de abastecimento para 272
mil famílias. Todas essas ações irão contemplar populações rurais dispersas ou que vivem em áreas mais
adensadas e com acesso a fontes hídricas.
Além de todos esses anúncios, a Presidenta Dilma também anunciou o Bolsa Verde, que vai, a partir
de agora, estabelecer uma remuneração de R$300 a
cada trimestre para famílias que vivem em reservas
extrativistas e contribuem para a preservação ﬂorestal.
Então, vai atingir todas as famílias que atuam e contribuem para preservação ﬂorestal em reservas extrativistas e em outras áreas de conservação ambiental.
Elas terão também o apoio da Presidenta Dilma
De tal maneira que, Sr. Presidente, ao término
desse pronunciamento, quero reaﬁrmar que estamos
todos muito conﬁantes com o Governo da Presidenta
Dilma no que diz respeito à inclusão socioprodutiva de
milhões e milhões de brasileiros que ainda, apesar de
todos os esforços empreendidos ao longo dessa última
década, vivem abaixo da linha de pobreza. São esses
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o alvo principal da ação da Presidenta Dilma, das preocupações todas do seu Governo.
A Presidenta Dilma fez uma exigência, que está
sendo cumprida à risca por todos os Srs. Ministros, do
trabalho integrado. Todos os Ministérios estão mobilizados no sentido de garantir o sucesso do programa
Brasil sem Miséria.
Vale a pena ressaltar, Senador Paim, que, durante
o ato de lançamento desse programa, a Presidenta da
Cooperativa de Costureiros de Osasco foi convidada a
fazer uma fala representando todos os beneﬁciários do
programa. O nome dela é Marise dos Prazeres, uma
senhora com quatro ﬁlhos, que fez um pronunciamento emocionante dizendo que, graças ao esforço deste Governo, do Governo do Presidente Lula, ela hoje
se sente uma cidadã participativa. Ela disse que, no
passado, era tímida. Não conseguia abrir a boca. Não
conseguia fazer a defesa sequer dos seus direitos.
Hoje, ela disse, no seu pronunciamento, que consegue falar de igual para igual com a Presidente Dilma
e que, nessas circunstâncias, fala de Presidenta para
Presidenta. Ou seja, ela mostrou que, quando se tem
uma oportunidade, quando o Governo estende a mão
para um pobre e lhe dá uma oportunidade de emprego
e renda e de inclusão socioprodutiva, essa pessoa dá
a volta por cima e consegue contribuir para que não
só ela eleve o seu padrão social, mas também o de
muitas pessoas a sua volta. É o exemplo da Presidente
da Cooperativa de Costureiros de Osasco, onde ela e
suas companheiras, com sua organização, com sua
mobilização, constituíram um empreendimento formado por pessoas que eram, no passado, beneﬁciárias
do Bolsa Família, mas que hoje são comerciantes que
fazem contratos com prefeituras, vendem suas confecções e conseguem melhorar a qualidade de vida de
todas as pessoas que integram a cooperativa.
Então, esse Brasil com inclusão socioprodutiva,
com as pessoas superando a linha de pobreza e entrando no mercado é o Brasil que está sendo construído com o esforço do Presidente Lula e, agora, com o
esforço da Presidenta Dilma. É neste Brasil que nós
acreditamos, é neste Brasil que estamos vivendo e em
que depositamos todas as nossas esperanças.
É neste sentido, Senador Paim, que eu não vejo
por que a gente ﬁcar cedendo a essa tentação da pauta
do microfone de querer fazer do Brasil o Brasil dos escândalos. O Brasil do momento é o Brasil da inclusão
socioprodutiva, é o Brasil que olha para os pobres, é o
Brasil que está preocupado em fazer com que as condições de vida do nosso povo ﬁquem cada vez melhores,
porque é assim que nós vamos nos apresentar para
o mundo: protegendo nosso meio ambiente, elevando
nossas condições de produção, tanto para a exporta-
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ção quanto para o consumo interno, e, principalmente,
garantindo as ações de saúde, educação, segurança
e inclusão socioprodutiva, para que milhões e milhões
de brasileiros que ainda não conseguiram superar a
pobreza extrema possam comemorar essa conquista
nos próximos quatro anos.
Então, a Presidenta Dilma e toda a sua equipe de
Governo estão de parabéns e eu faço aqui este meu
registro e peço que o Senado Federal mantenha isto
nos seus Anais.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR ANIBAL DINIZ.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras:
Brasil Sem Miséria vai localizar e incluir em seus
programas 16,2 milhões pessoas em situação de extrema pobreza.
O Plano Brasil Sem Miséria lançado quinta-feira
passada pela presidenta Dilma Rousseff alia transferência de renda, acesso a serviços públicos, nas áreas
de educação, saúde, assistência social, saneamento e
energia elétrica, e inclusão produtiva. Equipes de proﬁssionais farão uma procura minuciosa na sua área de
atuação para localizar, cadastrar e incluir nos programas
as famílias em situação de pobreza extrema. Também
vão identiﬁcar os serviços existentes e a necessidade
de criar novas ações para que essa população possa
acessar os seus direitos
O Plano Brasil sem Miséria tem por meta retirar
16,2 milhões de brasileiros da situação de extrema
pobreza.
O plano lançado pela presidente Dilma Rousseff
agrega transferência de renda, acesso a serviços públicos, nas áreas de educação, saúde, assistência social,
saneamento e energia elétrica, e inclusão produtiva.
A estratégia prevê um conjunto de ações que envolvem a criação de novos programas e a ampliação
de iniciativas já existentes, em parceria com estados,
municípios, empresas públicas e privadas e organizações da sociedade civil.
O governo federal quer incluir a população mais
pobre nas oportunidades geradas pelo forte crescimento econômico brasileiro.
“O Brasil Sem Miséria abre de vez uma
grande porta de entrada para o Século 21. Este
plano nasce com base na ﬁlosoﬁa de que a
melhor política é a de desenvolvimento social”.
Esse plano é fruto do que já conquistamos nos
últimos anos, num círculo virtuoso iniciado pelo
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presidente Lula e que está sendo ampliado e
aperfeiçoado agora pela presidente Dilma.
É um plano que reﬂete o compromisso profundo do Governo da presidente Dilma com os mais pobres.
O objetivo é elevar a renda e as condições de bemestar da população. O Brasil Sem Miséria vai localizar
as famílias extremamente pobres e incluí-las de forma
integrada nos mais diversos programas de acordo com
as suas necessidades. Para isso, o governo seguirá os
mapas de extrema pobreza produzidos pelo Instituto
Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE).
A ministra do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome, Tereza Campello, deixou bem claro o esforço
empreendido pelo Governo:
O Brasil Sem Miséria levará o Estado às pessoas
mais vulneráveis onde elas estiverem. A partir de agora, não é a população mais pobre que terá que correr
atrás do Estado, mas o contrário: É o Estado quem vai
se mobilizar para identiﬁcar, cadastrar e incluir as pessoas em situação de vulnerabilidade social.
Busca ativa – Na estratégia da busca ativa, as
equipes de proﬁssionais farão uma procura minuciosa
na sua área de atuação com o objetivo de localizar,
cadastrar e incluir nos programas as famílias em situação de pobreza extrema. Também vão identiﬁcar os
serviços existentes e a necessidade de criar novas
ações para que essa população possa acessar os
seus direitos.
Mutirões, campanhas, palestras, atividades socioeducativas, visitas domiciliares e cruzamentos de bases
cadastrais serão utilizados neste trabalho. A qualiﬁcação dos gestores públicos no atendimento à população
extremamente pobre faz parte da estratégia.
O plano engloba ações nos âmbitos nacional e
regional. Na zona rural, por exemplo, incentiva o aumento da produção por meio de assistência técnica,
distribuição de sementes e apoio à comercialização.
Na área urbana, o foco da inclusão produtiva é a qualiﬁcação de mão-de-obra e a identiﬁcação de emprego.
Além disso, as pessoas que ainda não são beneﬁciárias do Bolsa Família e do Benefício de Prestação
Continuada (BPC) serão incluídas nestes programas
de transferência de renda.
O plano vai priorizar a expansão e a qualiﬁcação
dos serviços públicos em diversas áreas, assegurando,
por exemplo, documentação, energia elétrica, alfabetização, medicamentos, tratamentos dentário e oftalmológico, creches e saneamento. Os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) serão os pontos
de atendimento dos programas englobados pelo Brasil
Sem Miséria. Além das sete mil unidades existentes
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no País que funcionam em todos os municípios, outros
pontos de atendimento serão criados.
O plano Brasil Sem Miséria é direcionado aos
brasileiros que vivem em lares cuja renda familiar é
de até R$70 por pessoa, cumpre um compromisso
assumido pela presidenta Dilma Rousseff.
Do público alvo do Brasil Sem Miséria, 59% estão no Nordeste, 40% têm até 14 anos e 47% vivem
na área rural.
“Só foi possível reduzir a desigualdade
e a pobreza no Brasil, nos últimos anos, por
que o governo adotou ações que aliam crescimento econômico com inclusão social, como o
aumento do emprego, a valorização do salário
mínimo, a ampliação dos programas sociais e
a expansão do crédito”.
Os resultados obtidos durante os oito anos do
presidente Lula são mais que expressivos e comprovam que as medidas foram acertadas:
– 28 milhões de brasileiros saíram da
pobreza e 36 milhões subiram para a classe
média
Com o Brasil Sem Miséria, o Governo vai juntar o mapa da extrema pobreza com o da geração de
oportunidades e permitir que milhões de brasileiros
rompam a linha da miséria.
O Plano Brasil Sem Miséria tem tudo para dar
certo porque conta com o apoio de Governadores e
Prefeitos;
Só no ato de lançamento, a presidente Dilma
contou com a presença de 15 governadores, 26 ministros e dezenas de prefeitos, deputados, senadores,
lideranças de movimentos sociais, empresários, pesquisadores e o presidente do Banco Mundial (Bird),
Robert Zoellick.
Meta é qualiﬁcar 1,7 milhão de pessoas nas cidades.
As iniciativas de inclusão produtiva urbana vão
reunir estímulo ao empreendedorismo e à economia
solidária, oferta de cursos de qualiﬁcação proﬁssional e intermediação de mão-de-obra para atender às
demandas nas áreas públicas e privadas, totalizando
dois milhões de pessoas.
Em relação à qualiﬁcação, a proposta é atender
1 milhão e 700 mil pessoas de 18 a 65 anos por meio
de ações articuladas de governo: Sistema Público de
Trabalho, Emprego e Renda; Programa Nacional de
Acesso à Escola Técnica (Pronatec); Programa Nacional
de Inclusão de Jovens (Projovem); obras do Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC) e do Minha Casa,
Minha Vida; Rede de Equipamentos de Alimentos e
Nutrição; e coleta de materiais recicláveis.
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Além da qualiﬁcação, o trabalho de inclusão produtiva abrangerá a emissão de documentos, acesso a
serviços de saúde, como o Olhar Brasil, para exame
de vista e confecção de óculos, e o Brasil Sorridente,
para tratamento dentário, microcrédito e orientação
proﬁssional.
Catadores – O plano prevê ainda o apoio à organização produtiva dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis. Para este público, está prevista
a melhoria das condições de trabalho e a ampliação
das oportunidades de inclusão socioeconômica. A
prioridade é atender capitais e regiões metropolitanas,
abrangendo 260 municípios.
O Brasil Sem Miséria também apoiará as prefeituras em programas de coleta seletiva com a participação dos catadores de materiais recicláveis. O
plano vai capacitar e fortalecer a participação na coleta seletiva de 60 mil catadores, até 2014, viabilizar
a infraestrutura para 280 mil e incrementar cem redes
de comercialização.
Número de agricultores familiares em situação de
extrema pobreza atendidos pelo– Programa de Aquisição de Alimentos será quadruplicado.
Uma das metas do Brasil sem Miséria para a zona
rural é aumentar em quatro vezes o número de agricultores familiares, em situação de extrema pobreza,
atendidos pelo Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA). Subirá de 66 mil para 255 mil até 2014. Com a
expansão, a participação dos agricultores muitos pobres
no conjunto dos beneﬁciários do PAA será elevada de
41% para 57%. Atualmente, 156 mil agricultores vendem sua produção para o programa e a meta é ampliar
para 445 mil até o ﬁnal do atual governo.
Para acompanhar os agricultores, haverá uma
equipe de 11 técnicos para cada mil famílias. Consta
ainda do plano o fomento de R$2,4 mil por família, ao
longo de dois anos, para apoiar a produção e a comercialização excedente dos alimentos. O pagamento será
efetuado por meio do cartão do Bolsa Família.
Além disso, 253 mil famílias receberão sementes e insumos, como adubos e fertilizantes. Ampliar
as compras por parte de instituições públicas e ﬁlantrópicas (hospitais, escolas, universidades, creches e
presídios) e estabelecimentos privados da agricultura
familiar também é objetivo do plano.
750 mil famílias terão cisternas; 257 mil receberão energia elétrica.
O acesso à água para o consumo e a produção é
outra ação que se fortalece com o Brasil sem Miséria.
De acordo com o plano, a construção de novas cisternas para o plantio e criação de animais vai atender
600 mil famílias rurais até 2013. Também haverá um
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“kit irrigação” para pequenas propriedades e recuperação de poços artesianos.
No caso da água para o consumo, a proposta é
construir cisternas para 750 mil famílias nos próximos
dois anos e meio. Desde 2003, o governo destinou
recursos para a construção de 340 mil cisternas na
região do semiárido.
Outra iniciativa é a implantação de sistemas complementares e coletivos de abastecimento para 272
mil famílias. Todas essas ações irão contemplar populações rurais dispersas ou que vivem em áreas mais
adensadas e com acesso a fontes hídricas.
O plano deﬁniu também que mais 257 mil famílias
terão acesso à energia elétrica até 2014. Esse quantitativo foi obtido a partir de cruzamento dos dados da
população extremamente pobre, levantados pelo Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE), com
o cadastro das empresas de energia.
Bolsa Verde: R$300 para preservação ambiental.
O governo federal vai criar um programa de transferência de renda para as famílias, em situação de extrema pobreza que promovam a conservação ambiental
nas áreas onde vivem e trabalham. É o Bolsa Verde,
que pagará, a cada trimestre, R$300 por família que
preserva ﬂorestas nacionais, reservas extrativistas e
de desenvolvimento sustentável. O valor será transferido por meio do cartão do Bolsa Família.
Mais 800 mil no Bolsa Família; limite de benefícios por ﬁlho aumentará de 3 para 5
O Brasil Sem Miséria vai incluir no Bolsa Família
800 mil famílias que atendem as exigências de entrada no programa, mas não recebem o recurso porque
ainda não estão cadastradas. Para efetuar o cadastramento, haverá um trabalho pró-ativo de localização
desses potenciais beneﬁciários. O governo pretende
atingir essa meta em dezembro de 2013. No Benefício de Prestação Continuada (BPC), está prevista a
inserção de 145 mil idosos.
Outra mudança no Bolsa Familia é o limite do
número de crianças e adolescentes com até 15 anos
para o recebimento do benefício, que hoje é de R$32.
Antes, independentemente do número de crianças na
família, a quantidade máxima de benefícios era de três.
Agora, passa para cinco. Com a alteração, 1,3 milhão
de crianças e adolescentes serão incluídos no Bolsa
Família. Hoje, são 15,7 milhões. Da população extremamente pobre, 40% têm até 14 anos.
Em abril, o governo reajustou em 45% o valor
do benefício pago às crianças nesta faixa etária. Além
da expansão do programa federal, o governo está em
negociação com os estados e municípios para a ado-
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ção de iniciativas complementares de transferência
de renda.
Aumento de oferta de serviços públicos com
qualidade
A expansão e a qualidade dos serviços públicos
ofertados às pessoas em situação de extrema pobreza norteiam o Brasil sem Miséria. Para isso, o plano
prevê o aumento e o redirecionamento dos programas
aliados à sensibilização, mobilização e qualiﬁcação dos
proﬁssionais que atuam em diversas áreas. As ações
incluirão os seguintes pontos:
– documentação;
– energia elétrica;
– combate ao trabalho infantil;
– cozinhas comunitárias e bancos de alimentos;
– saneamento;
– apoio à população em situação de rua;
– educação infantil;
– Saúde da Família;
– Rede Cegonha;
– medicamentos para hipertensos e diabéticos;
– tratamento dentário;
– exames de vista e óculos;
– combate ao crack e outras drogas;
– e assistência social, por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centros
de Referência Especializados de Assistência
Social (CREAS).
Os números do Brasil sem Miséria.
– Retirar 16,2 milhões da extrema pobreza
– Renda familiar de até R$70 por pessoa
– 59% do público alvo está no Nordeste, 40% tem até
14 anos e 47% vivem na área rural
– Qualiﬁcar 1,7 milhão de pessoas entre 18 e 65
anos
– Capacitar e fortalecer a participação na coletiva seletiva de 60 mil catadores até 2014
– Viabilizar a infraestrutura para 280 mil catadores e
incrementar cem redes de comercialização
– Aumentar em quatro vezes, elevando para 255 mil,
o número de agricultores familiares, em situação
de extrema pobreza, atendidos pelo Programa
de Aquisição de Alimentos (PAA)
– Equipe de 11 técnicos para cada mil famílias de
agricultores
– Fomento semestral de R$2,4 mil por família, durante
dois anos, para apoiar a produção e a comercialização excedente dos alimentos
– 253 mil famílias receberão sementes e insumos
– 600 mil famílias terão cisternas para produção
– 257 mil receberão energia elétrica
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– Construir cisternas para 750 mil famílias nos próximos dois anos e meio
– Implantação de sistemas complementares e coletivos
de abastecimento para 272 mil famílias
– Bolsa Verde: R$300 para preservação ambiental
– Bolsa Família incluirá 800 mil
– Mais 1,3 milhão de crianças e adolescentes incluídos no Bolsa Família
Governo entrega ponte de Cruzeiro do Sul e reabre a BR-364 pelo 13º ano seguido.
Na última sexta-feira, 3, o vice governador, César
Messias, acompanhado de deputados e secretários
de Estado, fez a reabertura da BR-364 e liberação da
ponte de Cruzeiro do Sul para o tráfego.
Bairros Miritizal e Lagoa mais próximos
Moradoras dos bairros Miritizal e Lagoa, romperam o cordão de isolamento que impedia o tráfego na
ponte e seguiram rumo ao centro de Cruzeiro do Sul,
facilitando o acesso aos serviços básicos e essenciais
a todas aquelas famílias como SAMU e policiamento
ostensivo. Por isso, uma ambulância do SAMU e uma
viatura da Polícia Civil e outra do Corpo de Bombeiros foram os primeiros veículos a cruzar a ponte tão
desejada pela população.
“Só quem sabe o que essa ponte signiﬁca para
a gente é quem viveu o que nós passamos”, Maria da
Silva Gonçalves, 59 anos, moradora do Miritizal.
Reunião com moradores
César Messias disse que manteve reunião com
os moradores do Miritizal discutindo as ações de governo que deverão acontecer naquela localidade a
partir de agora.
Uma delas deve levar água tratada para as residências do Miritizal e Lagoa. O governo pretende
construir uma adutora que seguirá através da ponte e
distribuirá água nas torneiras das diversas famílias daqueles bairros. “O lençol freático daquele lado de lá do
rio não produz água de boa qualidade, por isso teremos
que levar água daqui pra lá”, explicou Messias.
Uma das maiores e mais modernas pontes do
País
A ponte ainda não foi concluída mas já é possível trafegar por ela. Por isso, o governador Tião Viana
autorizou que o tráfego de veículos e pessoas pudessem ser feito em uma das pistas da ponte, enquanto
as empresas que a constroem trabalham em outro
lado, aproveitando a reabertura da rodovia BR-364,
que também aconteceu nesta sexta-feira.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Anibal Diniz.
V. Exª será atendido na forma do Regimento, como
será atendido também o Senador Eduardo Suplicy, que
havia solicitado no momento da sua fala.
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Meus cumprimentos pelo seu pronunciamento
defendendo o programa de combate à miséria e à
pobreza.
Passo a palavra de imediato ao Senador Ciro Nogueira e, em seguida, ao Senador Blairo Maggi.
Prorrogamos a sessão por mais uma hora para
que os dois Senadores façam seus pronunciamentos.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, ao assumir este mandato com a
missão de buscar novos caminhos para contribuir ainda
mais com o povo do nosso querido Estado do Piauí.
É este o pensamento que me move e, acredito, move
cada um dos Srs. Parlamentares que estão neste plenário, nesta Casa: encontrar alternativas para promover
o desenvolvimento dos Estados que nos elegeram.
É nosso dever procurar meios que permitam a
implantação de políticas que vão fazer uma real diferença na nossa sociedade, Senador Paulo Paim.
Por isso, acabo de apresentar hoje um projeto de lei
complementar que autoriza o Poder Executivo a criar
Região Administrativa Integrada de desenvolvimento
e instituir o Programa Especial de Desenvolvimento do
Baixo Parnaíba, contemplando os Estados do Piauí e
do Maranhão.
O Piauí, Srªs e Srs. Senadores, é um Estado que
requer muitos investimentos, é um Estado rico, devo
ressaltar, entretanto com amplas disparidades sociais,
a exemplo do que ocorre em vários outros Estados brasileiros. Da mesma forma acontece com nosso vizinho
Estado do Maranhão, cujas necessidades também são
relevantes, que será também beneﬁciado com a aprovação desse projeto.
A partir da criação da Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Baixo Parnaíba, o
próprio Executivo – Federal, Estadual ou – Municipal
poderá estabelecer políticas para promover a redução
das desigualdades regionais e sociais nesses dois
Estados, um dos eixos de ação da nossa Presidente
Dilma Rousseff.
Pela proposta, a Região Administrativa contemplará 19 Municípios piauienses e sete Municípios maranhenses. São eles: Nossa Senhora dos Remédios,
Porto, Campo Largo do Piauí, Matias Olímpio, Madeiro,
Joca Marques, Luzilândia, Joaquim Pires, Murici dos
Portelas, Caxingó, Caraúbas do Piauí, Cocal, Cocal dos
Alves, Buriti dos Lopes, Bom Princípio do Piauí, Parnaíba, Ilha Grande, Luís Correia e Cajueiro da Praia, no
nosso Estado do Piauí; e Buriti, Brejo, Santa Quitéria
do Maranhão, São Bernardo, Araioses, Tutóia e Água
Doce do Maranhão, no Estado do Maranhão.
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Sr. Presidente, o rio Parnaíba é um dos principais pontos de compromisso do meu mandato, especialmente no que diz respeito à sua preservação e
revitalização. O rio percorre todo o Estado do Piauí,
em uma extensão de 1.485 quilômetros, compreendendo três cursos: Alto Parnaíba, Médio Parnaíba e
Baixo Parnaíba.
O Parnaíba desempenha importante papel no
desenvolvimento socioeconômico dos nossos Estados
do Piauí e do Maranhão, pelas oportunidades econômicas que vão desde o potencial turístico até a riqueza
de sua biodiversidade.
Suas águas também fornecem energia, que é
transformada em eletricidade na nossa Usina de Boa
Esperança.
Tenho absoluta convicção de que vários setores
poderão ser fomentados a partir da aprovação deste
projeto de lei complementar, como a exploração do
grande potencial de agricultura irrigável da região do
Baixo Parnaíba.
Para se ter uma ideia das possibilidades da região, já há um projeto de irrigação em curso denominado Tabuleiros Litorâneos no Município de Parnaíba,
que produz acerola, caju, goiaba, limão e coco, entre
outros produtos.
A produção possui o chamado certiﬁcado de
cultura orgânica, o que faz com que as frutas sejam
totalmente livres de agrotóxicos, prejudiciais à saúde,
razão pela qual essa produção tem despertado muito
interesse comercial.
A região em questão também possui grande potencial para abrigar projetos de piscicultura. O Brasil,
infelizmente, ainda é um grande importador de pescado.
Além disso, o consumo de peixe proporciona inúmeras
vantagens para a nossa saúde.
Sr. Presidente, outro ponto a destacar é a conclusão do Porto de Luís Correia, no Piauí. O Porto,
uma obra em que já foram investidos aproximadamente R$300 milhões, tem previsão de conclusão para o
ﬁnal deste ano. Com a inauguração do Porto de Luís
Correia, Sr. Presidente, estaremos abrindo uma porta
ﬂuvial para outros Estados do País e do mundo.
Sua localização estratégica, Srªs e Srs. Senadores, vem ao encontro dos objetivos almejados pela
região administrativa proposta.
Não poderíamos deixar de incorporar ao projeto
o potencial turístico daquela região. Não é de hoje que
defendo que o turismo constitui uma indústria de custo
zero, que impulsiona o desenvolvimento do nosso País.
Tanto o Piauí quanto o Maranhão são ricos em recursos
e belezas naturais, os quais poderão ser explorados de
maneira racional e com autoajuda sustentada.
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Destaca-se, nessa região do Baixo Parnaíba, o
nosso Delta do rio Parnaíba, com praias lindas, dunas
exuberantes. É uma região belíssima, que recebe turistas de todas as partes do mundo. E a quem ainda não
a conhece, recomendo fazê-lo, como acabei de dizer
ao nosso querido Senador Blairo Maggi.
Com a criação da Região Administrativa Integrada, os Estados do Piauí e do Maranhão poderão ser
contemplados nos orçamentos gerais da União e nas
leis de diretrizes orçamentárias, a partir de estratégias
a serem adotadas pelo Poder Público federal.
Os caminhos para investimento federal, com
ações a serem destacadas por programas especiais
de desenvolvimento, ﬁcariam, sem dúvida, muito mais
fáceis de percorrer e de atingir seus objetivos.
Não tenho dúvidas de que os recursos alocados serão sustentáveis pelo elevado retorno social
promovido pelos empregos criados, pela geração de
renda, pelo ICMS resultante, pelo fomento ao turismo,
enﬁm, pelo desenvolvimento dos Estados do Piauí e
do Maranhão.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Ciro Nogueira, que defende
os interesses do seu Estado e, consequentemente, de
toda a região, e eu diria, olhando mais ao horizonte,
do nosso País.
Passamos a palavra, de imediato, ao Senador
Blairo Maggi, para o seu pronunciamento.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aproveito a tribuna,
nesta tarde de segunda-feira, para prestar contas das
excursões que estamos fazendo pela subcomissão que
tem como objetivo acompanhar as obras da Copa do
Mundo de 2014.
Essa subcomissão está vinculada à Comissão
de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle daqui, do
Senado. Como presidente desta Comissão, logo que
fui designado pelos meus colegas, comecei, então,
a ouvir. Convidei todas as doze cidades que foram
designadas como sede da Copa do Mundo de 2014
para virem ao Senado, não com o intuito de nós, Senadores, ﬁscalizarmos o que eles estão fazendo, mas
com o intuito de entendermos um pouco como estão
o andamento das obras e as preocupações e se, de
fato, vamos chegar a 2014 em condições de podermos
fazer a Copa do Mundo funcionar a contento.
Depois de ouvir onze cidades – falta, neste momento, ouvir apenas a cidade do Rio de Janeiro, mas
faremos isso na próxima quarta-feira –, posso dizer
a todos que me assistem e que me ouvem aqui, no
Senado, que temos totais condições e tranquilidade
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de chegarmos a 2014 na condição de fazermos uma
grande e uma bela Copa do Mundo.
O que tem assustado um pouco a população lá,
em Cuiabá, onde também somos sede da Copa do Mundo, quando, às vezes, há um descrédito e também se
começam a fomentar discussões se vamos ﬁcar prontos
ou não, é que muitas obras que já se iniciaram passaram por um período de projetos, de licenciamentos e
de ﬁscalizações. Portanto, as obras que se iniciaram
no ano passado, como, por exemplo, os estádios que
estão sendo construídos Brasil afora estão, neste momento, como se diz no mais popular, saindo do chão,
saindo das suas fundações e começando a ganhar
corpo na forma de estádios, realmente.
Com exceção de Natal e São Paulo, que ainda
não iniciaram seus estádios, as demais cidades que
já ouvimos se encontram numa fase entre 15% e 23%
de suas arenas prontas para a Copa do Mundo de
2014. Portanto, o elo fundamental para fazermos uma
Copa do Mundo, que são os estádios, as arenas, não
há dúvida nenhuma de que estarão prontas com muita antecedência, com exceção de Natal e São Paulo,
para o evento em 2014.
Nas cidades de Cuiabá, Manaus, Brasília, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, Belo Horizonte,
Rio de Janeiro e Fortaleza, as obras estão em pleno
andamento, algumas com reformas, como no caso da
sua cidade de Porto Alegre, como no caso de Curitiba
também, cuja obra eu já visitei. Portanto, não vejo hoje
grandes problemas nessa questão dos estádios, até
porque também o próprio Governo colocou, por meio
do BNDES, à disposição das cidades e dos Estados
a possibilidade de, quem quiser, ﬁnanciar os seus estádios. Alguns ﬁzeram essa opção, outros não.
O que chama um pouco a atenção também é
a questão da mobilidade urbana. Dessa realmente
poderíamos dizer que as obras já iniciaram em algumas cidades; em outras, ainda não, mas temos uma
preocupação com essa questão da mobilidade urbana. Muitas cidades têm-nos reportado as diﬁculdades
que têm tido no sentido de tirar a obra do papel e
colocá-la, efetivamente, na prática, para que as pessoas possam ver e sentir essas obras acontecendo, e
alguns problemas, como, por exemplo, licenciamentos
ambientais, os impactos de vizinhança que precisam
ter essas obras.
Uma das coisas que nos têm chamado a atenção
nas conversas, Sr. Presidente Paim, é que o grande
volume de obras das 12 cidades está sendo direcionado para a Caixa Econômica Federal, que ainda não
criou um canal exclusivo para o atendimento e para
a condução dessas obras no dia a dia. Portanto, elas
têm entrado no mesmo caminho, no mesmo corredor,
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onde se discute as construções do Programa Minha
Casa, Minha Vida, por exemplo, ou a construção de
uma ponte ou de uma rodovia, qualquer coisa que
está sendo ﬁnanciada pelo Governo central, e isso
nos leva à preocupação de chegarmos em 2014, talvez, com algumas obras que são importantes para a
Copa do Mundo sem estarem totalmente concluídas
para 2014.
Portanto, esse é um aspecto que a Comissão
até agora tem ouvido e, daqui para frente, vamos
acompanhar mais de perto. Sr. Presidente, Senador
Ivo Cassol, que agora preside esta sessão, estaremos
olhando mais de perto para a questão da mobilidade
urbana nessas cidades.
Outros três pontos têm chamado a atenção, mas
não pelo diagnóstico de problemas que poderíamos
ter, mas sim pelo fato de não terem sido mencionados
por nenhuma das 12 cidades onde estará sendo feita
a Copa do Mundo de 2014, que, na minha avaliação
– vamos iniciar agora uma discussão –, são pontos
de extrema importância. Além dos estádios e da mobilidade urbana, temos três coisas a cuidar: primeiro,
a segurança, depois a saúde e as telecomunicações,
ou o sistema de comunicação.
Na questão da segurança, não ouvimos, por parte do Governo, e deveremos ouvir, nos próximos dias,
a Secretária Nacional de Segurança Pública, onde o
Governo deverá apresentar uma proposta ou um plano de como será feita a segurança dos jogos de 2014
nessas 12 cidades.
Portanto, ainda é uma interrogação, um ponto que
nem os Estados, nem as cidades, nem o Governo ainda
se manifestou oﬁcialmente. Assim, a Comissão não tem
argumentos para dizer se estamos em um bom caminho ou não, temos que aguardar. Nos próximos dias,
depois que ouvirmos a questão, trarei a este Plenário,
ao conhecimento de todos aqueles que nos acompanham pela TV e pela Rádio Senado, como está indo o
andamento da Copa do Mundo nessa área.
Também na área da saúde, Sr. Presidente, há uma
preocupação, porque precisamos estar nas 12 cidades
bem equipados, porque teremos milhares de pessoas
se movimentando por esses lugares e precisaremos,
então, de um plano de emergência.
Cada Estado, pelo que tenho conversado, tem já
deﬁnido algumas coisas, mas penso que, nesse quesito
da saúde e da segurança, o governo central, no caso
o Governo brasileiro, precisa coordenar e apresentar
uma proposta que seja aceita e condizente com as
condições de cada Estado.
Por último, a questão que me preocupa, na Copa
do Mundo, Senador Ivo Cassol, que preside a sessão
neste momento, é a questão das comunicações, por-
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que me parece aqui um grande ponto de interrogação.
Parece-me que não há ninguém olhando por isso, até
porque as comunicações, embora sejam reguladas
pelo Governo e sejam concessionárias pelo Governo,
quem é o controlador hoje é a iniciativa privada. Portanto, não sei a quantas andam os investimentos das
operadoras para 2014.
Essa Comissão fará um convite a esses operadores para virem à nossa Comissão, para que possamos
entender como está indo a questão das comunicações
para 2014. Aliás, Senador Ivo Cassol, eu gostaria de
aproveitar aqui a oportunidade para, como usuário das
comunicações, fazer um alerta.
A gente sai daqui de Brasília com um celular com
um número de Brasília e não consegue falar. O senhor
sai de Rondônia com o seu telefone, chega a Brasília,
e não consegue falar. Quer dizer, as nossas comunicações, principalmente na área de telefonia celular, que
é área que será grandemente demandada em 2014,
nós temos um problema hoje, isso sem milhares de
pessoas de fora ocupando o mesmo sistema no mesmo momento, como teremos em 2014.
Portanto, é uma grande preocupação a questão
da comunicação, e eu espero dentro de poucos dias
trazer aqui ao Plenário do Senado a quantas anda também a questão das comunicações, porque é um ponto,
como eu já disse antes, que me preocupa bastante.
Temos muitos problemas neste momento, e imagino
como serão os problemas em 2014, se nós não tivermos um plano efetivo para combater e resolver esse
problema, principalmente nas 12 cidades que sediarão
a Copa do Mundo.
Na questão dos aeroportos, que é outro ponto que
tem incomodado e deixado uma grande intraquilidade
– ouvimos há poucos dias, em uma reunião com a Presidenta Dilma, com os 12 governadores dos Estados
e os 12 prefeitos que irão sediar a Copa do Mundo,
um relato por parte da Secretaria que está cuidando
dessa área da aviação, um sinal de que tudo estará
pronto em 2014, que nós teremos condições de atender
a demanda em 2014. Só que, nas explicações daqueles que vieram falar na Comissão, percebemos muito
claramente que, se não tivéssemos Copa do Mundo
em 2014, teríamos que fazer as mesmas obras para
2014, nas 12 cidades. Isso signiﬁca dizer, Senador Ivo
Cassol, que nos 27 Estados da federação muito provavelmente nós estamos atrasados também nas obras
de infraestrutura aeroportuárias, uma vez que todos
eles têm gargalos, todos eles têm o problema de não
atender a demanda neste momento.
Portanto, é um ponto que nos preocupa. Nós teremos esta semana, em uma das nossas comissões
junto com a Comissão de Meio Ambiente, a Comissão

72

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de Infraestrutura e outras Comissões, uma audiência
em que vamos ouvir novamente o Secretário Nacional da Aviação, para que nós possamos entender um
pouco do que vem acontecendo e quais são as suas
preocupações para o período da Copa de 2014.
Então, Srªs e Srs. Senadores, aqueles que nos
ouvem pela TV Senado, o que a Subcomissão que
cuida dos interesses da Copa do Mundo de 2014 tem
a relatar neste momento é que nós estamos no prazo
para chegarmos em 2014 com todas as obras prontas, ﬁnalizadas para fazermos uma grande Copa do
Mundo.
A Presidente Dilma, na reunião com os governadores e com os prefeitos, deixou uma sinalização
bem clara a todas as 12 cidades, a todos os 12 Estados: quem não estiver com as obras licitadas até o
dia 31 de dezembro de 2011 perderá o direito de usar
os recursos do PAC da Copa ou dos recursos que
foram direcionados especiﬁcamente para atender a
demanda de mobilidade, de aeroportos, de segurança, de comunicação, de saúde e também das arenas
nesse período.
Portanto, nós estamos numa fase delicada, numa
fase em que todos nós temos que trabalhar, e acho
que o Brasil tem todas as condições, pelo o que já ouvi
pelas 12 cidades, como já me referi. Nós faremos uma
bela e grande Copa do Mundo. Precisamos agora ter
determinação, trabalho, trabalho e mais trabalho, porque
o tempo é bastante curto, nós não temos muito tempo.
Já fomos escolhidos há dois anos e temos mais três
anos pela frente para fazermos a Copa do Mundo.
Portanto, em breve voltarei a esta tribuna para,
mais uma vez, trazer aqui meu relato sobre o que estamos ouvindo das cidades que fazem parte da Copa
do Mundo. Nós estamos também nos organizando
para fazermos uma visita em cada uma dessas sedes.
Não faremos agora, de imediato, porque sabemos os
estágios em que as obras se encontram, mas um pouco mais à frente, um pouco mais para o ﬁnal do ano,
quando todas elas já estarão iniciadas, nós faremos
uma visita, então pela Comissão, para veriﬁcarmos in
loco como é que estão essas obras.
Portanto, Sr. Presidente, era esse o meu relato
ao nosso Plenário, o relato da Subcomissão da Copa
do Mundo, que é vinculada à Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle, presidida pelo nosso
colega, o Senador Rodrigo Rollemberg.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Blairo Maggi, o
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Ivo Cassol.
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O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP –
RO) – Quero cumprimentar nosso Senador Blairo
Maggi, ex-Governador do Mato Grosso, que fez um
grande trabalho.
Eu pediria, Senador, que viesse presidir esta Casa
para que eu possa também usar da palavra.
Ao mesmo tempo, parabenizo V. Exª pelo trabalho
na Subcomissão, especialmente voltado ao interesse
dos nossos esportistas brasileiros que querem uma
Copa do mundo na altura que o Brasil merece. E V.
Exª está comandando aquela Subcomissão.
Desejo a V. Exª sucesso e que o Estado do Mato
Grosso e os demais Estados consigam alcançar o esperado.
Passo a palavra a V. Exª.
O Sr. Ivo Cassol deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Blairo Maggi.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR –
MT) – Concedo a palavra ao Senador Ivo Cassol, exGovernador do Estado de Rondônia, que terá o direito
de uso da fala por 20 minutos.
Senador, a palavra está com V. Exª.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado.
É uma alegria, uma satisfação cumprimentar o
Presidente. Este grande amigo e parceiro, ex-governador do Estado do Mato Grosso, que fez um grande trabalho no mesmo período em que eu o ﬁz pelo
Estado de Rondônia. Em seu nome, cumprimento os
demais Senadores e Senadoras, os nossos parceiros
e amigos da Casa que acompanham este trabalho no
dia a dia; cumprimento o povo deste grande Brasil e
especialmente, também, a população do nosso Estado de Rondônia. Especialmente, quero cumprimentar
o povo da nossa capital, Porto Velho, que está em festa. Esta semana acontece a Exposição Agropecuária
que envolve a apresentação de animais, o comércio,
a indústria, todos os setores produtivos, fomentando
e movimentando todo o comércio.
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, aproveito a
oportunidade para dizer que protocolamos agora há
pouco nesta Casa três propostas de emenda à Constituição. Uma delas inclui os ex-presidentes do Brasil
no Conselho da República, como membros natos do
Conselho da Defesa Nacional. Nós temos este Conselho do qual os ex-presidentes não fazem parte.
Nesta proposta de emenda à Constituição nós
queremos incluir os ex-presidentes pelo conhecimento,
por terem comandado este grande País. Portanto, a experiência deles é fundamental. Não é diferente também,
pois há mais um conselho, o Conselho da República,
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onde temos várias entidades, (vice-Presidente...) que
fazem parte desse Conselho. O Conselho da República
tem suas atribuições, especialmente cuida de obras
de infraestrutura importantes para o País.
Estamos incluindo também os ex-presidentes
e também estamos incluindo os Governadores dos
Estados aﬁns. Exemplo: se se ﬁzer uma obra de infraestrutura de interesse nacional, no Estado do Mato
Grosso, lá tem que estar presente também o Governador do Estado do Mato Grosso; se se ﬁzer uma obra
no Rio Grande do Sul, precisa estar presente também
o Governador do Rio Grande do Sul. E, também, ao
mesmo tempo, aproveitar o conhecimento dos expresidentes para que, em todas essas obras de infraestrutura, também façam parte nessas decisões de
interesse nacional.
Além disso, mais uma proposta de emenda constitucional em que se pega parte da receita do Imposto
de Renda, Senador Blairo Maggi. Nós, que defendemos e ﬁzemos a preservação ambiental de verdade;
nós, que defendemos o setor produtivo, mas sempre
lutamos pela questão ambiental com o setor produtivo
lado a lado. Até agora, não temos nada que compense os Estados e os Municípios que, na verdade, têm
suas unidades de conservação. Nós temos uma proposta de emenda constitucional para dar condições
aos Estados, a exemplo do que nós temos no Estado
de Rondônia. Temos lá o ICMS verde e com o ICMS
verde os Municípios ... Guajará Mirim, que tem 95% de
preservação ambiental, tem uma fatia maior do Fundo
de Participação.
É isto o que nós buscamos com esse projeto de
lei de emenda constitucional: poder ajudar os Estados
e Municípios que façam sua parte e que façam seu dever. Em breve, Srs. Senadores; em breve, meu povo,
estarei com um projeto aqui no qual daremos aos que
fazem a preservação ambiental (os proprietários) a
possibilidade de ter uma renda, mas que não seja da
maneira como se faz hoje: todo mundo cobra e ninguém dá nada em contrapartida.
Estamos aí trabalhando num projeto para, em
breve, colocarmos juntos, como complementação,
como auxilio e suporte para que ninguém mais venha
incentivar desmatamento; mas, sim, venha incentivar
preservação e que, ao mesmo tempo, seja uma fonte
de renda para poder sustentar a sua família.
Mas eu vou aproveitar, hoje, nesta segunda feira, nesta Tribuna, nesta Casa... Eu, por dois mandatos
prefeito, dois mandato governador; hoje, Senador da
República. A BR-429 é uma Rodovia Federal que busca
trazer aquele sonho que, durante muitos anos, virou
pesadelo e aquele povo ﬁcou abandonado.
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República. A BR-429 é uma Rodovia Federal que
busca trazer aquele sonho que, durante muitos anos,
virou pesadelo, e aquele povo ﬁcou abandonado...
As empresas estão trabalhando a todo vapor na
429. Mas, infelizmente, no trecho da 429, dezessete
quilômetros antes de Alvorada d’Oeste até o Município
de São Miguel do Guaporé, Sr. Presidente, o serviço
é uma porcaria. A qualidade do asfalto é tal que ele
está se desmanchando com seis meses, oito meses
de pavimentação executada. Em muitos lugares, é o
material que está se desagregando e é o borrachudo
está estourando para cima.
A empresa está andando, está tapando buracos,
mas isso não é qualidade, não é garantia, é serviço
mal feito, é dinheiro que vai para o ralo. E é o povo do
meu Estado, é o povo da 429 que, infelizmente, depois
vai ﬁcar com o problema.
É por isso que eu venho aqui. Eu sei da preocupação que tem o Ministro Alfredo Nascimento, eu sei da
preocupação que tem o diretor do DNIT, o Pagot, e os
seus técnicos. Agora nós precisamos urgentemente, o
Ministério dos Transportes, o DNIT, responsabilizar os
ﬁscais que foram lá receber aquela obra. Porque, se a
obra fosse para eles, com certeza eles não aceitariam
da maneira que foi feita. Mas como é pública, aceitaram
sem qualidade. E o Estado brasileiro, a União, pagou
pelo serviço. Infelizmente, Blairo Maggi, o asfalto está
derretendo. A pavimentação asfáltica, desde o trecho
antes do Município de Alvorada, do Município do Presidente da Associação dos Prefeitos do Estado de
Rondônia, Laerte Gomes, e também de São Miguel
do Guaporé, do Município daquele grande lutador, um
dos melhores prefeitos do Estado de Rondônia, que é
o Ângelo Pastori, esse trecho, de 97 quilômetros e, infelizmente, mais 17 quilômetros, Sr. Presidente, estão
se desmanchando no meio do caminho.
E a população de Costa Marques, a população
de São Miguel, que ﬁcaram tantos anos aguardando,
estão vendo, infelizmente, os recursos públicos descendo para o rio Madeira e, se descuidarem, vão parar no oceano Atlântico, vão parar em outros rios ou
simplesmente...
Da maneira como está sendo feita, nós temos
que continuar ﬁrmes e fortes para que aquelas pessoas que aceitaram essa obra sem qualidade sejam
responsabilizadas.
Portanto, cabe a mim vir a esta tribuna e fazer esta
denúncia ao povo do Estado de Rondônia, especialmente também a todas as autoridades responsáveis.
E, ao mesmo tempo, nós precisamos, urgentemente, e o Ministro assumiu o compromisso conosco.
Há poucos dias, o Senador Blairo Maggi me levou, junto com o Alfredo Nascimento e junto com a
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bancada de Rondônia, a duplicação das BRs, não só
do Estado do Rondônia, mas do Brasil afora.
Mas eu vou falar do Estado de Rondônia, Blairo.
Você que é um grande empresário, empreendedor, um
grande produtor de soja. A produção de vocês passa por
Rondônia inteira e precisamos duplicar, urgentemente,
da cidade de Cacoal até a cidade de Ariquemes. Todos
os pontos de serras, de curvas. Muita gente, infelizmente, tem perdido suas vidas no meio do caminho. Temos
o compromisso do Ministro, temos o compromisso do
Pagot, mas precisamos, urgentemente, que seja dada
a ordem do serviço do tapa-buraco entre Cacoal a JiParaná/Médici porque, infelizmente, a buraqueira está
grande demais. Além disso tudo, vimos, com tristeza,
as obras de duplicação, as obras do viaduto pararem
em Porto Velho.
O pessoal se pergunta: o que vamos fazer com as
obras paralisadas? Com certeza, se estivesse em um
terreno particular, iam fazer uma discoteca, iam fazer,
de repente, uma lanchonete, um restaurante porque
há um mirante e, na parte de cima desse mirante, dá
para ver tudo. Mas por incompetência do pessoal da
Prefeitura Municipal de Porto Velho, por falta de seriedade, infelizmente, as obras pararam.
Ao mesmo tempo em que a gente assiste isso, Sr.
Presidente, a gente vê os proprietários às margens da
BR-364 tendo prejuízos no comércio do dia a dia, como
aconteceu e acontece hoje com Pimenta Bueno. Começaram dois viadutos e tudo começou e ﬁcou pela metade.
Muitas vezes os políticos falam de dinheiro... Mas
não basta só ter dinheiro, tem que ter competência e
capacidade para poder investir com sabedoria e com
inteligência para poder executar as obras. Não basta
só fazer convênio com as Prefeituras, mas tem que
haver a execução desses convênios para que esse
dinheiro não se perca.
Agora quanto tempo vai ﬁcar parado? Estão dizendo que vão começar, nos próximos dias, as obras de
Porto Velho. Assim, espero que essas obras comecem
e sejam concluídas para melhorar o trânsito dentro de
Porto Velho, porque ninguém mais aguenta o trânsito de
Porto Velho da maneira que está. Mas, além disso tudo,
Sr. Presidente, o que me traz a esta Casa, hoje, além da
preocupação com a 429, da BR-364... Eu, que fui Governador em dois mandatos, lutei para que as usinas
Eu, que fui Governador por dois mandatos, lutei
para que para as usinas hidrelétricas de Santo Antônio
e Jirau, em Porto Velho, comprassem, Senador Blairo Maggi, Presidente, os caminhões, as máquinas do
nosso Estado.
Uma vez eu cheguei a colocar os ﬁscais no portal de Rondônia, porque empresários estavam levando
madeira, de Santa Catarina e de Belo Horizonte, para
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fazerem os galpões do meu Estado. Nós não aceitamos
isso porque somos um Estado produtor de madeira.
Quantas vezes eu vi tentarem, por algumas vantagens, comprar os caminhões fora do Estado, e nós
não aceitamos.
Por incrível que parece, meu povo do Estado de
Rondônia, vocês que têm acompanhado a luta que
travamos para podermos agregar valores aos nossos
produtos, ao nosso trabalho, ao nosso suor.
Eu dizia, ontem, aos diretores, aos funcionários
da Sabenauto, de Porto Velho, uma concessionária com
mais de 40 anos no Estado de Rondônia, com mais de
200 funcionários, que paga IPTU, paga os encargos
sociais, paga o ISS e paga o ICMS na fonte, porque
todos os carros vendidos em Rondônia são pagos na
fonte, Blairo Maggi. E o Estado recebe essa fatia. Da
mesma maneira o Ivan, da Saga, um grande empresário, empreendedor, lutador, dá mais de 240 empregos
ao nosso Estado. A Sabenauto tem a concessionária
Chevrolet; a Saga, do Ivan, tem a Volkswagen, luta para
poder vender e dá 240 empregos, paga 65 mil reais por
mês de ISS, paga IPTU, paga encargos sociais, paga
ICMS. Não é diferente com a Fiat, que também tem
em Porto Velho; a Fiat, que é do Adélio, empresário, e
também tem mais de 200 funcionários. Também não é
diferente a Shirley e o Gilberto, da Gima, empresários
que acreditam, têm a Ford e vendem também veículos
na nossa capital, empregam milhares de pessoas, pagam milhões de reais em impostos, e nós...
Eu ﬁz uma denúncia, Presidente Blairo Maggi,
Srs. Senadores, na semana passada, no programa do
Euclides Maciel. A Prefeitura de Porto Velho é comandada pelo Prefeito Roberto Sobrinho, do PT.
Está comprando carro em Belo Horizonte, deixando de comprar de concessionária do nosso Estado
para comprar num prédio em que está escrito “Casa
do Fazendeiro”, que tem 10 salas de aluguel no andar
de cima e tem um cara de pasta que vende e que tem
uma ﬁrma de micro e pequena empresa.
Por incrível que pareça já chegaram carros em
Porto Velho. Está aqui a placa do carro, é HNT. Os carros
eram para ser novos, Senador Blairo. Mas a empresa
tira no nome deles e emplaca em Belo Horizonte, paga
o IPVA em Belo Horizonte, pois 50% dos impostos dos
carros é da prefeitura e 50% é do Estado.
Senador Blairo, deixam de gerar emprego e renda
na capital, para dar emprego a um só cidadão. Não tenho nada contra os mineiros, são meus amigos e aqui
deixo o meu abraço a todos eles. Mas não admito que
ninguém vá ao meu estado, fui prefeito e fui governador, com uma pastinha e venda carros, como vendeu
85 carros, e as empresas locais que geram emprego
e renda são desclassiﬁcadas.
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Como esses carros chegaram em Porto Velho?
São emplacados em Belo Horizonte, e chegam lá para
novo emplacamento. Mas o imposto já foi para o ralo.
O ICMS, que era para ser pago no nosso Estado
para cuidar, preservar, fazer estradas, atender ao nosso povo na segurança, na educação, para dar melhor
salário e até para os funcionários da prefeitura ganharem mais, infelizmente ﬁcou no Município de Passos,
Estado de Minas Gerais. Infelizmente!
Vejo isso com tristeza.
Na sexta-feira, quando denunciei de manhã, Sr.
Presidente, eu saindo para me deslocar para o interior,
em frente à rodoviária encontro um caminhão branco
com um adesivo da prefeitura na porta, e a placa, do
mesmo jeito, na mesma situação.
Aqui, conclamo: cadê os vereadores de Porto
Velho? Cadê o Vereador Cláudio Carvalho, que inviabilizou as obras do PAC, que diz que é santinho, que é
bonzinho, será que está junto nesse processo fraudulento de esquema de licitação? Porque, infelizmente,
não da para aceitar.
Essa mesma empresa foi participar, Senador Blairo, de uma licitação no Rio Grande do Sul. Sabe o que
o pessoal de lá fez? Botou ele para correr, porque cara
de pasta e de mala é só no esquema. De graça ele não
foi fazer Rondônia. E os empregos que geram lá? E os
impostos que pagam lá? Vocês já imaginaram?
Além de falar para o Brasil inteiro, quero falar
exclusivamente falar para Rondônia, para Porto Velho. Vamos fazer uma reﬂexão. Vocês já pararam para
imaginar se todos os nossos usuários e compradores
de veículos de Porto Velho, do Estado de Rondônia,
fossem fazer igual ao Prefeito Roberto Sobrinho, da
capital? O que teriam as nossas concessionárias? Não
precisavam estar instaladas em Rondônia; e a nossa
imprensa, que vive divulgando promoções de carros,
não precisaria, porque não teria como ganhar, não ia
faturar, não ia vender.
Fiz essa denúncia, Senador Blairo Maggi, porque
não compactuo com isso. Nós temos é que criar mais
emprego. E dessa compra que ﬁzeram, essa concessionária de Porto Velho não foi nem convidada a participar. E essa empresa que vendeu tem mais de cinco
protestos na cidade de deles, em Minas. E, mesmo
assim, desclassiﬁcaram a empresa de Rondônia.
Aí solicito ao Ministério Público que faça imediatamente essa investigação; faça o procedimento e
apure quem são os responsáveis. Mas, por mais que
o prefeito fale que não viu, por mais que o prefeito fale
que não vê, por mais que o prefeito vá falar que não
sabe, o que é isso, Prefeito? Está na hora de levantar
da cadeira, está na hora de parar de viajar para o exterior, está na hora de parar de ﬁcar dando palestra para
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cuidar dos remédios, para não sair no Fantástico, Tem
que cuidar dessas situações com o seu secretariado,
porque você é responsável e não pode deixar esse
esquema podre inviabilizando os nossos empreendedores, os nossos comerciantes e empresários de Porto
Velho. Não interessa a marca do carro, mas devia estar
comprando lá, devia estar valorizando lá.
Eu me recordo, Blairo, quando eu era governador.
Abri um processo de licitação para comprar cinquenta
ambulâncias. Veio uma empresa, de mala, de Goiânia.
O que nós ﬁzemos? Fizemos uma licitação e desclassiﬁcamos a empresa. Denunciaram. Fomos parar no
Ministério Público e no Tribunal de Contas. E nós provamos que estávamos corretos, porque essas empresas
que vendem em Rondônia pagam IPTU, pagam IPVA,
pagam encargo social, dão emprego e geram renda,
e não essas empresas de mala, de fora.
É por isso que chamo a atenção da população de
Porto Velho. A propaganda na televisão da prefeitura
é uma maravilha. Aqueles que estão preocupados, do
PT de Porto Velho... Porque aqui, em Brasília, temos
Senadores aqui, Blairo...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Peço só
mais cinco minutos para encerrar.
Aqui em Brasília tem muita gente boa, séria,
competente, honesta. No Estado de Rondônia também
não é diferente: têm muitas pessoas boas. Mas aqueles que estão preocupados em tirar o meu mandato,
que faça o contrário: ajude o Roberto Sobrinho a administrar Porto Velho, a tapar os buracos, arrumar as
linhas, arrumar os bairros, fazer uma saúde decente,
para que a gente não seja motivo de chacota nacionalmente como fomos.
Por falar em saúde, levaram o Jornal Nacional
para mostrar a saúde de Rondônia. Por que não leva
agora para mostrar? Levaram em janeiro. Levem agora!
Levem agora para ver como está a saúde no meu Estado. Está um desespero. Falta pulso! Falta gestão!
Por isso, agradeço a Deus por tudo que tem propiciado, mas não abro mão da prerrogativa de continuar ocupando o meu mandato para defender o povo
do meu Estado e o povo do Brasil!
Um abraço!
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR –
MT) – Agradeço, Senador Ivo Cassol, que traz aqui
preocupações com seu Estado, já que foi Governador
por dois mandatos naquele Estado e tem todo direito
e obrigação de fazer aqui as denúncias que fez.
Lá, no Mato Grosso, a gente trata essas empresas como pastel, pasta e celular e nada mais. Elas
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devem ser combatidas realmente. V. Exª tem toda
razão. O administrador público ﬁca muitas vezes entre comprar barato e gerar o ICMS, o imposto para o
seu Estado. Esse é um dilema que se tem, mas que
tem que ser administrado. Agora, as denúncias que V.
Exª coloca na Mesa merecem ser averiguadas pelo
Ministério Público Estadual do seu Estado, que tem
obrigação de fazê-lo.
Consulto a Senadora Kátia Abreu se vai fazer
uso da palavra. (Pausa.)
Concedo-lhe a palavra por 20 minutos e convoco
o Senador Ivo Cassol para prosseguir aqui na Presidência desta sessão.
A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do oradora.)
– Senador Blairo Maggi, nosso Presidente, não vim
até com intenção de usar a tribuna, mas, quando o
vi presidindo a Mesa, me animei porque gostaria de
fazer um pronunciamento a respeito inclusive de uma
matéria na Folha de S.Paulo.
V. Exª fez uma entrevista de uma página inteira
a respeito do Código Florestal Brasileiro, em que aﬁrma que o Código Florestal, aprovado na Câmara dos
Deputados por 410 votos a 63 contrários, contempla
a anistia aos agricultores do Brasil, de Mato Grosso,
do Tocantins, enﬁm, de todo território nacional. Com
sua permissão e todo respeito, gostaria de dizer que
discordo de V. Exª com relação a sua aﬁrmação de
que o Código Florestal traz anistia aos agricultores.
Isso não é verdade! Se V. Exª prestar atenção ao texto de Aldo Rebelo, vai perceber que na realidade não
trata de anistia.
O que é uma anistia, Sr. Presidente Ivo Cassol, Senador de Rondônia? Anistia seria o caso, por
exemplo, de o Senador Blairo Maggi ter uma multa
por desmatamento ilegal de R$$500 mil, estar com
problemas na sua propriedade e, de repente, receber
uma grande notícia: – “Senador Blairo Maggi, o senhor não deve mais essa multa”. Aí o Senador Blairo
Maggi poderia perguntar ao seu interlocutor: – “Mas o
que eu tenho que fazer para poder ﬁcar livre da minha
multa?” – “Absolutamente nada. É uma anistia ampla,
geral e irrestrita”.
Isso é uma anistia, o que, aliás, também não seria
proibido. Anistia existe na lei, Senador Blairo Maggi,
para ser dada. Foram anistiados torturadores, foram
anistiados aqueles que praticaram atos terroristas.
Quantas anistias ﬁscais foram dadas por este País?
Quantos cometeram barbáries por este mundo afora,
líderes políticos, e foram anistiados pelo Brasil? Mas
não é o caso. Não é o caso do Código Florestal. Poderia ser anistia, que não seria nenhum pecado; mas
não é anistia.
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Nós temos três tipos de produtores, Senador,
que poderão ser enquadrados de forma diferente no
Código Florestal.
Primeiro tipo de produtor: aquele agricultor que
desmatou sua propriedade quando a lei permitia que
assim fosse. Vou dar um exemplo do cerrado do Tocantins, do cerrado que tem em Goiás, do cerrado que
tem em seu Estado, Mato Grosso, que tem em Mato
Grosso do Sul e que também tem, uma pequena pontinha, em Rondônia.
A reserva legal foi criada, Senador Blairo Maggi,
em 1989. E todos sabemos da história linda deste Brasil,
começando com Alysson Paulinelli, ainda no governo
militar, que abriu o cerrado brasileiro, que desenvolveu
o cerrado brasileiro, iniciando em 1974, até 1979...
O Sr. Blairo Maggi (Bloco/PR – MT) – Senadora Kátia,...
A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO) – Assim que eu terminar, Senador.
O Sr. Blairo Maggi (Bloco/PR – MT) – ... quando a senhora se sentir à vontade, eu quero fazer um
aparte. Quando a senhora se sentir à vontade.
A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO) – Vou
lhe dar um aparte assim que eu terminar meu raciocínio, com o maior prazer e alegria.
Portanto, todos nós sabemos, pela história do
Brasil, que o cerrado brasileiro foi desmatado de 1974,
na década de 70, até 1985. Portanto, quando se criou
a reserva legal no cerrado, os produtores já tinham
desmatado as suas áreas. Então, esses agricultores
estão punidos, multados injustamente. A multa tem
que ser extinta imediatamente. A lei não pode retroagir para prejudicar. Isso está na Constituição. Esse é
o primeiro tipo de produtor.
Nós temos esses produtores aqui da outra ponta
que desmataram depois de 2008, agora. Para esses,
não tem conversa. Eles vão pagar as suas multas, vão
ter que recuperar todo o dano, e não adianta desmatar
de última hora que ninguém vai salvar esses agricultores. Nós não vamos salvar aqueles que estão querendo
ser espertinhos, se aproveitar da aprovação do código, um projeto sério, transparente, relatado pelo Aldo
Rebelo, um grande Deputado, aprovado pela maioria
dos Deputados na Câmara Federal, e nós não vamos
deixar que meia dúzia de agricultores possa manchar
o nosso nome e desmatar de última hora, esperando
perdão.
Mas eu quero falar desses aqui do meio. Eu quero
falar daqueles agricultores que desobedeceram, sim,
à lei, que cometeram crimes ambientais ou que cometeram infrações administrativas. Quero falar deles!
Mas especialmente eu quero falar desses agricultores que são pequenos e médios agricultores porque,
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infelizmente, no Brasil nós temos uma máxima: a lei
nunca pune os mais ricos. Os mais ricos têm dinheiro
para recompor a sua reserva, têm dinheiro para comprar uma área para poder compensar o que desmatou, têm condições ﬁnanceiras de repor as árvores na
margem dos rios. Com os ricos, Senador Blairo Maggi,
nós não estamos preocupados. Nós estamos preocupados com a grande multidão deste País. Quase 90%
são pequenos e médios. Para ser mais precisa, 86%
são pequenos e 12% são médios agricultores. Esses
são a causa da nossa ansiedade porque os grandes,
felizmente, os ricos já conseguiram se adequar à lei,
gastaram dinheiro. Ficar à margem do rio 30 metros,
para V. Exª talvez não tenha nenhum sentido, 30 metros, 50 metros, 100 metros, porque é muita terra; mas,
para um pequeno agricultor e um médio agricultor, faz
toda a diferença.
Então, o que vai acontecer com esses que praticaram crime ambiental ou que praticaram uma infração
administrativa? O que diz o projeto do Aldo Rebelo?
Está escrito com tanta clareza, Senador Ivo Cassol!
Está escrito o seguinte: – “Você tem uma multa de
R$200 mil; você quer se reabilitar?” – “Quero, sim. Eu
quero corrigir as imperfeições, os danos que eu possa ter cometido. O que eu preciso fazer?” – “Ah, muito
bem, você precisa se habilitar no órgão ambiental estadual, recuperar todos os erros cometidos, e, aí sim,
as suas multas desaparecerão.”
Sr. Presidente, nós estamos vendo, no Direito moderno, no Brasil e no mundo inteiro, as penas
alternativas até para criminosos de morte! E nós as
estamos transferindo para cestas básicas, para trabalhos comunitários, porque a sociedade entende que o
benefício social é muito maior em uma prestação de
serviços do que o cidadão ﬁcar preso em uma penitenciária. As penas alternativas têm sido a prática do
Direito no mundo todo. E, no meio ambiente – não estamos falando de assassinato, não; nem de tráﬁco de
drogas –, estamos falando de pessoas que produziram
comida: arroz e feijão.
Portanto, se a pessoa multada foi até o órgão
ambiental e está se redimindo do seu erro, está recompondo a sua reserva legal, está recompondo a
sua APP, por que continuar com a multa? Isso se
chama anistia? Absolutamente! Anistia seria se, de
graça, ele tivesse as suas multas desaparecidas sem
ter que fazer nada!
Agora, na visão de alguns, a multa signiﬁca vingança. O Estado não pode punir para vingar, Senador
Blairo Maggi! Portanto, se o cidadão mato-grossense
ou tocantinense recuperou a sua reserva legal, recuperou a sua APP, por que ele tem de ser punido ainda? Por que a vingança tem de ser praticada? Não!
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O que interessa para o órgão ambiental e para toda
a sociedade brasileira é que o dano seja recuperado,
porque o órgão ambiental não é Receita Federal, não
é Secretaria de Fazenda, não é um órgão arrecadatório! É um órgão que ﬁscaliza, que pretende proteger o meio ambiente e que faz com que as pessoas
se reabilitem. Portanto, se eu me reabilitei, por que é
que ainda preciso da vingança da multa? Eu vou gastar dinheiro para recompor um erro que cometi, mas
pelo qual já fui penalizada. Estou, espontaneamente,
voluntariamente, indo até o órgão ambiental corrigir
meu erro cometido. E não posso ainda continuar sendo penalizada por multas!
Mesmo porque, a margem de rio, Senador Ivo
Cassol, até um dia desses, até 1989, a margem de
rios até dez metros era só cinco metros. Não eram
quinze, não! Não eram trinta, não! E a lei, que mudou do dia para a noite sem dar nenhuma explicação
técnico-cientíﬁca, determinou: “Não, agora têm de ser
trinta metros!” Quantas centenas, quantos milhares
de agricultores já tinham desmatado as suas margens
de rio e agora não têm condições, porque há alguns
que 100% de suas fazendas – como no Tocantins, às
margens do Araguaia, como no Mato Grosso de V.
Exª, às margens do Araguaia – também desmataram
porque a lei deixou que o ﬁzessem? Quantos assentamentos temos no Bico do Papagaio, no Tocantins?
Quantos assentamentos há na margem esquerda do
Araguaia, no Mato Grosso, assentamentos de reforma
agrária, pessoas que não pediram para estar lá, que
foram colocados pelo Estado brasileiro?
Portanto, eu quero aqui me recusar a aceitar que
estejamos, nesse projeto, tratando de anistia, em que
pese ao fato de que os agricultores do Brasil mereceriam, sim, sempre o nosso respeito e a nossa anistia,
mas não é anistia. Não é anistia! Eles vão pagar o
erro cometido, eles vão recompor a sua propriedade,
eles vão restabelecer a reserva legal, eles vão restabelecer a APP. Não, vingança contra os agricultores
do nosso País, não!
Com esse projeto do Aldo, temos três objetivos
importantes. O primeiro é assegurar que os 27% da
área nacional que vão para a produção nacional não
sejam diminuídos. Repito: apenas 27% do Brasil inteiro são para produção de comida, arroz, feijão, carne
e álcool. Apenas 27%. Qual é o país que aceitaria
isso? Ninguém aceitaria! A Europa inteira desmatou
tudo, deixando menos de 1% da vegetação nativa; os
Estados Unidos, 26%. Nós temos 62% da vegetação
nativa. Não iremos transformar o Brasil numa reserva
legal mundial. Não! Queremos cooperar, porque, se a
reserva legal fosse uma lei universal, uma ciência absoluta e universal, teria de ter reserva legal em todos
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os países e não só no Brasil. Então, este é o nosso
primeiro objetivo: não reduzir um palmo de chão para
menos de 27%. Estamos satisfeitos com 27%. Deixem
as futuras gerações discutirem para frente se querem
aumentar essa área ou não. São 27% a 62%: 62% de
preservação e 27% de produção. Está bom para nós,
ﬁcamos com essa área para produzir comida, gerar
um terço dos empregos, gerar quase 40% das exportações e gerar um terço do PIB.
O segundo ponto desse projeto, Sr. Presidente, é
que vamos dar a possibilidade da legalização dos produtores. Os produtores vão poder recuperar um possível
dano, um possível erro cometido, por desinformação
da lei ou até por pressa na hora de fazer, porque as
licenças ambientais levam séculos para serem liberadas, e os produtores rurais têm o tempo para plantar, o
tempo para colher, o tempo para adubar e não podem
esperar a burocracia corrupta dos órgãos ambientais
deste País. Portanto, agora, os nossos agricultores, de
boa-fé que são, gente de bem, brasileiros da melhor
raça, vão poder recompor o seu erro. É bonito as pessoas poderem reconhecer que erraram e corrigirem
os seus erros. Não há mal nisso.
O terceiro ponto é que vamos trazer segurança
jurídica para o País, porque alguns desavisados por
aí dizem que a aprovação desse código vai atrapalhar
as nossas vendas para outros países. Quanta mentira, quanta hipocrisia! Todos nós sabemos que, na
OMC, na Organização Mundial do Comércio, o que dá
painel na OMC é justamente descumprimento de lei!
Ninguém manda país nenhum aprovar uma lei, mas,
desde que o país aprove aquela lei, ele é cobrado na
OMC, e com razão.
Portanto, a legislação atual neste País criminaliza
mais de 90% dos agricultores. Então, hoje, nós estamos,
na verdade, correndo riscos sérios de comprometer as
exportações do Brasil. Agora, quando nós aprovarmos
no Senado – e, se Deus quiser, vamos aprovar, com
a ajuda dos Senadores –, quando nós aprovarmos o
relatório aqui, no Senado, aí, sim, teremos segurança
jurídica, e nenhum país do mundo poderá apontar o
dedo para a melhor, maior e mais barata agricultura do
Planeta, que conseguiu preservar 62% de seus biomas.
Nós, brasileiros, é que temos que dar lição aos europeus, aos americanos, aos japoneses, aos australianos,
aos argentinos. Nós temos condição moral de dar aula
para as pessoas do que é fazer agricultura com alta
tecnologia e com preservação ambiental.
Portanto, estou muito conﬁante, estou conﬁante
nos meus colegas Senadores, em que pesem as divergências. É natural na democracia cada um ter a sua
opinião, cada um ter a sua voz, mas também faz parte
da democracia a indignação; a indignação diante de
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fatos e diante de boatos que são soltos pela imprensa
para prejudicar os nossos agricultores.
Não tenho nenhuma multa a ser anistiada, mesmo porque, se tivesse, eu seria uma numa multidão
de 90%. Não teria nenhuma vergonha disso, eu não
tenho o que esconder. Quem produz – dizem por aí
alguns ﬁlósofos –, quem produz na terra são os povos
mais perto de Deus, e sou orgulhosa, vaidosa por estar
próxima, juntinha de Deus e do Espírito Santo.
Pois não, Senador Blairo Maggi, com a palavra.
O Sr. Blairo Maggi (Bloco/PR – MT) – Senadora Kátia, em primeiro lugar, acho que as explicações
que a senhora está dando devem ser para o público da
TV Senado, porque, para mim, a senhora não precisa
dar aula nenhuma de como é o processo de ocupação do cerrado brasileiro, da agricultura brasileira. Eu
compreendo perfeitamente. Em segundo lugar, não li
a matéria ainda, mas o que eu defendi e vou continuar
defendendo é a questão das APPs. Quanto à questão
da reserva legal, não há qualquer diferença em nossos
pensamentos, em nenhum momento. O Deputado Aldo
Rebelo foi preciso no seu relatório, ele viajou este País
inteiro, ele conhece. O que ele colocou no relatório é o
sentimento da agricultura, o sentimento dos agricultores
e pecuaristas deste Brasil. Tanto é que, na votação, se
passou por cima de orientação de governo, vontade de
governo, porque ali estava sendo colocada a vontade
do agricultor de ser reconhecido e de se fazer respeitar a lei no momento em que ele fez a sua conversão,
o seu desmatamento, a sua ocupação, qualquer que
seja o nome que se queira dar. Portanto, não temos
qualquer questionamento quanto ao tratamento que foi
dado à reserva legal, inclusive quanto ao benefício que
foi dado aos pequenos agricultores, àqueles que são
oriundos de assentamento, agricultura familiar, ocupação, enﬁm, até os quatro modos rurais. Não temos aí
qualquer divergência. A divergência se encontra – e
não sei exatamente o que está escrito na matéria – no
fato de eu ter um pensamento pessoal, inclusive, pelo
que sofremos no Mato Grosso. Enquanto o mundo inteiro caía de cacete sobre a nossa cabeça, estávamos
lá fazendo a nossa lição de casa, fazendo com que os
produtores rurais daquele Estado, junto com o governo,
assinassem termos de compromissos, não obrigatórios,
mas, sim, de vontade própria, de fazer a devolução
ao meio ambiente da sua APP que foi ocupada para
plantio. E mais, lá no Estado de Mato Grosso, a APP
não é de 30 metros, a APP é de 50 metros. Portanto,
os agricultores abriram mão disso. Então, não consigo
entender por que, em determinado momento da história,
o mato-grossense foi pressionado, foi colocado como
o grande vilão da questão ambiental do mundo inteiro.
Ninguém foi àquele Estado para nos ajudar, ninguém
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foi lá nos ajudar, e pagamos um preço caro por isso.
Então, defendo, Senadora, que, para as questões da
APP, possamos dar o mesmo tratamento da reserva
legal, porque, no meu entendimento, a 164 é, de fato,
uma anistia, pois, no momento em que você diz que
do jeito que está, do momento até 2008, não precisa
fazer nada, então tudo o que está escrito no relatório
do Aldo não tem sentido. É só para o futuro, porque,
para trás, já foi. Não quero criar aqui nenhuma confusão para o setor produtivo – conheço este setor, faço
parte dele, nasci dentro dele e sei respeitar o produtor
rural. E não se trata de ser entreguista, de se entregar
para os outros, mas se trata de ser justo. O mesmo
tratamento que o Estado do Mato Grosso teve durante
os oito anos em que fui Governador e que levei, como
se diz na gíria, pancada de tudo quanto é lado. Fiquei
tentando organizar, fazer com que as coisas acontecessem de forma legal e virou no que nós chamamos
de MT Legal. Eu quero a mesma coisa para o Brasil,
eu quero que os pequenos produtores que ocuparam
as APPs tenham o direito de lá permanecer, que não
sejam multados, que, aliás, ninguém seja multado. Não
se trata de uma anistia ﬁnanceira, trata-se de fazer
aquilo que a lei sempre disse que tinha que ser feito.
E nós temos que obedecer, não adianta espernear,
chorar; nós temos que obedecer à lei da ocupação de
cada época. Então, Senadora Kátia, eu conheço bem
esse processo, estarei aqui no Senado Federal para
ajudar buscar o entendimento. Não vim aqui para confronto, não vim aqui para fazer confusão, eu vim aqui
para buscar o entendimento daquilo que é conciliar o
sistema de produção com o sistema de preservação,
e que os dois juntos possam trazer largos e grandes
frutos para o Brasil. Portanto, Senadora, eu ainda vou
ler o que está escrito lá. Não sei exatamente a forma
como o jornalista colocou, mas, mais uma vez, quando se trata de reserva legal, nós não discutimos mais,
está absolutamente correto; quando se trata de APP,
eu quero o tratamento na APP o mesmo que foi dado
à reserva legal.
A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO) –
Senador Blairo Maggi, se V. Exª entendeu as minhas
palavras como uma aula para V. Exª, V. Exª está muito
enganado. Eu até fui professora e tenho muito orgulho
de ser professora, mas não é esse o meu objetivo. Eu
estou usando legitimamente o que o meu mandato me
permite: esta tribuna, para eu falar para o senhor ou
para quem eu quiser. E cabe ao senhor ouvir ou não.
Recomendo a leitura, porque a manchete está
dizendo que o senhor é contrário, que tem anistia e
que o senhor é contrário à anistia.
Eu estou aqui democraticamente dizendo ao
senhor e a quem quiser ouvir que não tem anistia
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nesse projeto, não existe anistia no relatório de Aldo
Rebelo.
E como V. Exª disse... Eu quero aqui... Com todo
o respeito, é um dos Estados que eu mais freqüento
no Brasil, o Mato Grosso, a convite, claro, sempre, dos
agricultores, mas lá não é um céu. Os agricultores estão sofrendo muito no Mato Grosso, não aquela meia
dúzia que desmataram um dia desses, não representa
o sentimento de Mato Grosso, mas Mato Grosso não
está isento de problemas ou, então, eu conheço matogrossenses de outros lugares. Estiveram aqui comigo
1,8 mil agricultores de Mato Grosso. No dia em que
nós trouxemos 25 mil, 1,8 mil foram do Mato Grosso,
trazidos pela Federação de Agricultura, pela Famato,
trazidos pela Aprosoja, trazidos pela Associação do
Algodão, e vieram sozinhos, voluntariamente, desesperados pela votação do Código, justamente porque
estão também sofrendo insegurança jurídica. Então,
quando V. Exª diz que o Brasil tem que ﬁcar igual a
Mato Grosso, eu acho que o Brasil tem que ﬁcar igual
ao Brasil – o Brasil tem que ﬁcar igual ao Brasil! A
lei tem que ser contemporânea com a sociedade; as
pessoas no mundo inteiro, no rio Nilo, no rio Tâmisa,
em todos os rios da Europa, nos rio da Ásia, nos rios
da África... E não é diferente no Brasil, nos Estados
Unidos. As pessoas se aproximam da beira d’água,
principalmente os pequenos agricultores, porque os
grandes agricultores bombeiam água que jogam a distância para irrigar as suas lavouras irrigadas, mas os
pequenos não têm condições de fazer isso.
Portanto, ocupar beira de rio não é crime, desde
que não esteja usurpando e prejudicando a água. Por
que nós criamos esse conceito? Sobrevoe os rios da
Europa e procure onde estão as APPs, que já é um
exagero, aquilo não deve ser feito, mas não estão erguendo uma palha na Europa, nos Estados Unidos,
em lugar nenhum, tirando agricultores como se fossem
ervas daninhas. Agricultor não é erva daninha. Nós
temos que deixar todos onde estão; ir lá, procurar um
por um que estiver fazendo mal ao rio, um por um que
estiver com a sua atividade inadequada, chamá-los,
ensiná-los e obrigá-los a se adequarem, mas tirar 100%
dos agricultores das margens de rios... Com qual sentido cientíﬁco? Quem é que disse que não pode ﬁcar a
dez metros do rio uma pequena horta, uma pequena
roça de poucos metros, como nós conhecemos neste
Brasil afora?
Não, a natureza foi-nos dada para ser utilizada
de forma decente, de forma honesta, de forma tecnológica, usando a orientação da ciência e da pesquisa.
Não signiﬁca que nós vamos rapar as margens de rios
totalmente para produzir soja, algodão ou milho, mas
nós temos os pequenos agricultores. Foi esse o senti-
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mento de Aldo Rebelo. Quando Aldo Rebelo colocou
a possibilidade da produção na margem de rio, não foi
pensando nos grandes; trinta metros para grande não
é nada, cem metros para os grandes não é nada, mas,
para o agricultor, pode ser o ﬁm da vida dele, pode ser
a impossibilidade total de produção.
Quanto aos assentamentos da reforma agrária
no Tocantins, eu não sei o que vou fazer com eles. O
Governador Siqueira Campos não sabe o que vai fazer
com eles. Porque do rio Tocantins e do rio Araguaia é
de quinhentos metros a margem. Há assentamentos
que estão 100% nas margens do rio, e nós vamos tirá-los de lá para levá-los para onde? Para fazer o quê
com essas pessoas?
Não, não concordamos. Não concordamos. Os
produtores precisam ﬁcar onde estão, e o órgão ambiental, estadual ou nacional, que saia das salas do
ar condicionado e vá atrás dos agricultores, procurar
aqueles que estão cometendo erros, que estiverem
com a suinocultura inadequada, que estiverem jogando os dejetos da suinocultura direto no rio.
(Interrupção do som.)
A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO) – Porque isso não pode. Estamos procurando aprender todos os dias, precisa ser tratado tudo isso. Não estamos
generalizando. Nós só não vamos defender uma tese
em detrimento de pessoas e seres humanos, porque
a defesa da água é a defesa do ser humano.
Sr. Presidente, algumas coisas me deixam muito
impressionada. Praticamente 80% do esgoto deste País
são jogados nos rios. Aquele esgoto que está nas grandes cidades, longe dos rios, longe, faz muito mais mal
aos rios do que aqueles pobres agricultores, pequenos
e médios, que estão lá na margem, produzindo porco, produzindo frango, produzindo horta, sustentando
a sua família. E eu não vejo ninguém falar nisso. Por
que nós, Senadores, permitimos? Só 32% dos Municípios do Brasil têm esgoto sanitário tratado. O resto
é jogado nos nossos mananciais. As águas que estão
passando pelos Municípios do interior do Brasil, nas
grandes cidades...
(Interrupção do som.)
A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO) – E eu
não vejo ninguém dizer isso, especialmente as ONGs
internacionais, Greenpeace, WWF, Imazon. Dejetos
jogados sem tratamento diretamente no rio, acabando com a saúde dos nossos rios. Essa é a discussão
verdadeira. Essa é a discussão que o Brasil precisa
enfrentar, mas não tem recursos para tratar esgoto,
porque esgoto, o eleitor não vê.
Portanto, Sr. Presidente, quero agradecer a sua
paciência, a sua tolerância com o horário, agradecer
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ao Senador Blairo Maggi pela oportunidade do debate e dizer que estamos conﬁantes. Tenho a convicção
de que o que vai falar mais alto no Senado Federal é
a sua responsabilidade com o Brasil. Se tiver alguma
coisa nesse código que faça mal ao meio ambiente,
nenhum de nós vai querer que isso aconteça.
Os Deputados foram responsáveis sim. Eles atenderam ao clamor da base. Aldo Rebelo é do Partido
Comunista, um brasileiro da maior qualidade que jamais se proporia a ser relator de uma matéria para
fazer bandalheira. É um homem de respeito. Jamais
Aldo Rebelo se proporia a fazer mal ao meio ambiente. Mas vamos dar oportunidade aos Senadores. As
dúvidas que eles tiverem, aqueles preocupados com
legitimidade, com algum texto que não foi bem escrito,
vamos à luta, vamos arregaçar as mangas e trabalhar
este texto. Vamos trabalhar com harmonia. Não vamos
fazer como alguns, como as ONGs têm feito, propalado boatos, porque o que interessa para esta Casa
são os fatos.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O Sr. Blairo Maggi (Bloco/PR–MT) – Senadora Kátia, como disse antes, longe de fazer confusão,
longe de fazer confusão. Também não vou aceitar, e
não aceito, dizerem que sou contra o Código Florestal
votado. De maneira nenhuma. O código que foi aprovado traz dentro do seu bojo tudo aquilo que o agricultor
sempre desejou e quis: paz no campo, tranqüilidade,
reconhecimento. Portanto, para mim ele está 100%
aprovado. Vamos discuti-lo nesta Casa para ver se
ainda colocamos algumas coisas que deem mais garantia aos produtores. Quando eu me reﬁro à questão
das APPs, e a senhora faz as suas colocações, o que
vamos fazer com aqueles que estão na margem de
rios, estou de pleno acordo, nós não temos que tirar
ninguém de lá, absolutamente ninguém. Eu conheço
propriedades e proprietários que estão há 50 anos
com a sua pocilga, com seu chiqueiro a cinco metros
do rio e às vezes até dentro do rio. Eu não defendo,
jamais virei defender retirada qualquer ou mexer com
qualquer pessoa que está ali. Agora, de um determinado patamar para a frente, nós temos que reavaliar,
temos que pensar. Quando os agricultores de Mato
Grosso aqui vieram, Senadora, eles vieram em busca
de tranqüilidade, vieram aqui para que pudéssemos
votar, ou melhor, a Câmara pudesse votar o Código,
para dar a eles a tranqüilidade que hoje eles têm com
a votação que foi feita. Eu até gostaria de chamá-lo
de Lei Aldo Rebelo, de tanto que ele trabalhou para
fazer isso. Mas, a questão das APPs, nós vamos ter
oportunidade para debater. Eu tenho meu ponto de
vista, vou aqui debater e procurar encontrar o meio do
caminho, o consenso, para que a gente tenha um bom
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código, a exemplo do que veio da Câmara Federal para
cá. Portanto só não quero deixar transparecer – nem
sequer transparecer – que o Senador Blairo Maggi
é contra o Código ou contra aquilo que foi aprovado.
Tenho meu ponto de vista especíﬁco na questão das
APPs, porque lá em Mato Grosso, como disse antes,
nós ﬁzemos um trabalho diferenciado e acho que tem
espaço para fazermos produção, preservação e cuidar,
principalmente, das nossas nascentes e das águas.
E não é, Senadora – eu sempre discuti isso –, não é
porque a Europa, os Estados Unidos já não têm mais
nada que nós temos que seguir o caminho deles. Nós
podemos fazer coisa diferente, nós podemos fazer coisa melhor. Aliás, nós estamos fazendo coisa melhor.
Ninguém, na face deste planeta, tem uma agricultura
tão sustentada quanto nós temos. Ninguém tem as
condições de produzir tão sustentadamente quanto nós
temos, e vamos continuar a fazer. E vamos continuar a
fazer. E mais, vamos ter que trazer os outros países da
Europa, os Estados Unidos, a Argentina, para discutir
também as mesmas condições que nós temos. Não
é possível ﬁcarmos produzindo... Enquanto eles não
têm APPs, não têm reserva legal, nós temos tudo isso.
Ou nós vamos ter que ter um preço diferenciado por
aquilo que estamos fazendo aqui. Portanto, eu também
terei oportunidade, nesta semana, de ir à tribuna, vou
fazer o meu pronunciamento, vou dar meu ponto de
vista, vou dar os meus esclarecimentos e dizer aquilo
que penso do Código. Espero que a senhora esteja no
plenário também para me ouvir, apartear e fazermos a
discussão que deve ser feita. Muito obrigado.
A SRA. KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO) – Muito obrigada, Senador.
Sr. Presidente, uma consideração, uma lembrança
pitoresca, para encerrar o pronunciamento. Se APP tiver
que valer para os agricultores do Brasil, se 100% não
puderem ocupar as margens dos rios ou dos lagos ou
das represas, eu quero comunicar ao Vice-Presidente
Michel Temer que ele mora num lugar que não é permitido. O Palácio do Jaburu não está na margem do lago,
ele está dentro do lago. E o Palácio da Alvorada, onde
a Presidente reside, também está na margem do lago
e, portanto, irregular. Nenhum desses dois palácios
pode continuar onde está, porque, se for para valer
para os agricultores do Brasil, em qualquer lugar que
estejam, vai ter que valer para a Presidente e para o
Vice-Presidente.
Eles não têm culpa de terem construído essas
obras nesses lugares. À época, quando construíram,
era permitido. Nem por isso estão prejudicando o lago
Paranoá e nós não teremos que tirar a Presidente Dilma da sua residência nem o Vice-Presidente Michel
Temer.
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Então, o que vale para os Presidentes tem que
valer para os agricultores do Brasil.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Sra. Kátia Abreu, o
Sr. Blairo Maggi deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Ivo Cassol.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Agradeço a participação da Senadora, o uso da palavra e, ao mesmo tempo, ao Senador Blairo Maggi.
Como Presidente da Mesa, quero dizer que os
trabalhos estão se encerrando, mas eu não poderia
deixar, de maneira nenhuma, de dizer tanto para a
Senadora Kátia Abreu quanto para o Senador Blairo
Maggi que nós precisamos deixar as nossas energias
especialmente para nos fortalecermos e nos unirmos
para defender esse setor produtivo que, infelizmente,
é tão massacrado.
A Senadora falou algo que é uma realidade. Eu fui
Prefeito de Rolim de Moura, Governador do Estado de
Rondônia. Na verdade, nós temos assistido as grandes
cidades, os grandes centros jogando esgoto em todos
os nossos mananciais. E todo mundo fala da Amazônia,
fala de preservação, mas ninguém está falando da obrigação que todos têm com as cidades, com as nossas
capitais, com as nossas cidades. Portanto, estou junto,
defendendo, tanto com o Senador Blairo Maggi quanto
com a Senadora Kátia, o setor produtivo.
Como disse a Senadora agora há pouco, se formos convalidar o que foi feito com responsabilidade,
com certeza vamos fazê-lo, porque temos essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo temos que punir os
que estão colocando os pés pela cabeça, fazendo de
conta, como se nós estivéssemos aqui de passagem,
e nós não estamos. Nós precisamos ter um marco zero
e esse marco zero é com o setor produtivo, é com o
setor ambiental no nosso Brasil.
Os demais Senadores que se inscreveram agora
não terão mais oportunidade porque vamos encerrar
os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP –
RO) – A Presidência lembra ao Plenário que o tempo
dos oradores do Período do Expediente da sessão
deliberativa ordinária de amanhã será destinado a
comemorar os cinquenta anos do Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE, nos termos
do Requerimento nº 411, de 2011, do Senador Casildo Maldaner e outros Senadores.
Esclarece, ainda, que continuam abertas as inscrições para a referida homenagem.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Foi lido anteriormente o Parecer nº 379, de 2011,
da Comissão de Serviços de Infraestrutura, concluindo
pelo arquivamento do Ofício nº S/12, de 2011, após
ciência do Ministério da Fazenda.
A Presidência, em cumprimento às suas conclusões encaminha cópia do referido parecer ao Ministério
da Fazenda e a matéria ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– A Presidência recebeu o Ofício nº 70, de 2011, do
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei da Câmara nº 18, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 70/11-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 1º de junho de 2011
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação, com a Emenda nº 1-CCJ, do Projeto
de Lei da Câmara nº 18, de 2011, que “Altera a Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002, que Institui o Código
Civil”, de autoria do Deputado Marcos Montes.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Eunício Oliveira, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Com referência ao Ofício nº 70, de 2011, ﬁca aberto
o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que
a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos termos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Foi lido anteriormente o Parecer nº 381, de 2011, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, concluindo pela rejeição da Proposta de Emenda à Constituição nº 41, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador José Sarney, que altera o art. 14 da Constituição Federal para dispensar da exigência de ﬁliação
partidária os candidatos nas eleições municipais.
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A Presidência comunica ao Plenário que, nos
termos do art. 254, combinado com o art. 372 do Regimento Interno, será aberto o prazo de dois dias úteis
para interposição de recurso, assinado por no mínimo
um décimo da composição do Senado, no sentido da
continuação da tramitação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 385 a
387, de 2011, das Comissões de Direitos Humanos e
Legislação Participativa; de Assuntos Econômicos; e
de Assuntos Sociais, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 189, de 2010 (nº 3.077/2008, na Casa de origem),
de iniciativa da Presidência da República, que altera
a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a organização da Assistência Social.
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 (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– A Presidência recebeu o Ofício nº 54, de 2011, da
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, que comunica a apreciação, em
caráter terminativo, dos Projetos de Decreto Legislativo
nºs 194, de 2003; 488, de 2007; 48 e 219, de 2009; 371,
527, 529, 530, 542, 606, 621, 685, e 692, de 2010; 7,
9, 25, 60, 65, 85, 89, 96, 99 e 103, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 54/2011 – CCT
Brasília, 1º de junho de 2011
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, aprovou, em
caráter terminativo, os Projetos de Decretos Legislativos
nºs: 194 de 2003; 488 de 2007; 48 e 219 de 2009; 371,
527, 529, 530, 542, 606, 621, 685 e 692 de 2010; 7, 9,
25, 60, 65, 85, 89, 96, 99 e 103 de 2011.
Senador Eduardo Braga, Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação Comunicação e
Informática.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Com referência ao Ofício nº 54, de 2011, ﬁca aberto o
prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso,
por um décimo da composição da Casa, para que as
matérias sejam apreciadas pelo Plenário, nos termos
do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP –
RO) – A Presidência recebeu o Ofício nº 52, de 2011,
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do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, que
comunica a apreciação, em caráter terminativo, do
Projeto de Lei do Senado nº 467, de 2009.

–

É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 52/2011 – PRES/CAS
Brasília, 1º de junho de 2011
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, §
2º, combinado com o art. 284, do Regimento Interno
desta casa, comunico a Vossa Excelência que esta
Comissão, em turno suplementar, adotou deﬁnitivamente o Substitutivo (Emenda nº 1-CAS) ao Projeto
de Lei do Senado nº 467, de 2009, que Dispõe sobre
a instalação de janelas de ventilação nos elevadores
de transporte de passageiros, de autoria do Senador
Marcelo Crivella.
Cordialmente, – Senador Jayme Campos, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Com referência ao Ofício nº 52, de 2011, ﬁca aberto
o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que
a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos termos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Esgotou-se, na última sexta-feira, o prazo previsto no
art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação,
pelo Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Decreto Legislativo nº 48, de 2008
(nº 362/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Rede Litorânea de Rádio Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de João Pessoa, Estado
da Paraíba;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 321, de 2009
(nº 1.162/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Bela Vista – ACBV para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Santa Cruz do Capibaribe, Estado de
Pernambuco;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 1.020, de 2009
(nº 1.906/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação dos Moradores do Terceiro Distrito de
Aliança para executar serviço de radiodifusão

–

–

–

–

–

–

–
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comunitária na cidade de Aliança, Estado de
Pernambuco;
Projeto de Decreto Legislativo nº 320, de 2010
(nº 2.283/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Capital de Difusão Comunitária para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Patos de Minas, Estado de Minas Gerais;
Projeto de Decreto Legislativo nº 376, de 2010
(nº 2.077/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Cultural de Comunicação de
Timóteo para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Timóteo, Estado de
Minas Gerais;
Projeto de Decreto Legislativo nº 377, de 2010
(nº 2.209/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação das Famílias Carentes de São João das
Missões para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São João das Missões,
Estado de Minas Gerais;
Projeto de Decreto Legislativo nº 449, de 2010
(nº 2.465/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Rádio Terra FM de Goiânia Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Goiânia, Estado de Goiás;
Projeto de Decreto Legislativo nº 497, de 2010
(nº 2.507/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Cultural, Educativa e Desportiva
“Monsenhor Jadir Brandão Costa” para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Felixlândia, Estado de Minas Gerais
Projeto de Decreto Legislativo nº 520, de 2010
(nº 1.775/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação dos Moradores do Bairro Novo Horizonte para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Itumbiara, Estado de Goiás;
Projeto de Decreto Legislativo nº 523, de 2010
(nº 2.278/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Comunicação e Cultura de Novo Brasil
– ASCON para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Novo Brasil, Estado
de Goiás;
Projeto de Decreto Legislativo nº 525, de 2010
(nº 2.345/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
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ção Comunitária de Radiodifusão do Bairro de
Ipanema (RVS FM) para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Valparaíso
de Goiás, Estado de Goiás;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 603, de 2010
(nº 2.616/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rádio Jornal de Sergipe Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na
cidade de Aracaju, Estado de Sergipe;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 605, de 2010
(nº 2.652/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova concessão outorgada à
TV Rio Sul Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Resende,
Estado do Rio de Janeiro;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 694, de 2010
(nº 2.760/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Sistema Hélio de Comunicações
– ACSHC para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Pelotas, Estado do Rio
Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 8, de 2011 (nº
2.413/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Organização Raízes da Barra para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Jacinto,
Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 23, de 2011 (nº
2.597/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rede Caraça de Comunicações Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Itabira, Estado
de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 24, de 2011 (nº
2.606/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à ARCOP
– Associação Radiodifusora Comunitária de Parauapebas para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Parauapebas, Estado
do Pará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 44, de 2011 (nº
2.715/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária da Cidade de Quixaba para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Quixaba, Estado da Paraíba;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 45, de 2011 (nº
2.730/2010, na Câmara dos Deputados), que
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aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Televisão Sociedade Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 58, de 2011 (nº
2.783/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rádio Vale Aprazível Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na
cidade de Jaguaquara, Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 61, de 2011 (nº
2.794/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Cidade Verde de Teresina Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Teresina, Estado do Piauí; e
– Projeto de Decreto Legislativo nº 118, de 2011
(nº 2.791/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Difusa São Joaquim Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias na cidade de São Joaquim, Estado de
Santa Catarina.
Tendo sido aprovadas terminativamente pela
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, as matérias vão à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– A Senhora Presidente da República adotou, em 2 de
junho de 2011, e publicou, no dia 3 do mesmo mês e
ano, a Medida Provisória nº 535, de 2011, que “Institui o Programa de Apoio à Conservação Ambiental e
o Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais; altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e
dá outras providências”.
Nos termos dos §§ 2º, 3º e 7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, está assim constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a
matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo
(PT/PR/PDT/PSB/PCdoB/PRB)

Humberto Costa
Magno Malta
Acir Gurgacz
Antonio Carlos Valadares
Inácio Arruda

Marcelo Crivella
Gleisi Hoffmann
Cristovam Buarque
Lídice da Mata
João Pedro

252

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Junho de 2011

JUNHO21649
2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Bloco (PMDB/PP/PSC/PMN/PV)
Renan Calheiros
Francisco Dornelles
Eduardo Amorim
Sérgio Petecão

Paulo Davim
Vital do Rêgo
Ana Amélia
Eduardo Braga

Bloco
(PR/PRB/PTdoB/PRTB/PRP/PHS/PTC/PSL)
Lincoln Portela

Aloysio Nunes Ferreira
Mário Couto

PDT
André Figueiredo
Bloco (PV/PPS)
Sarney Filho

Rubens Bueno
*PSOL

PTB
Gim Argello

George Hilton

Giovanni Queiroz

Bloco (PSDB/DEM)
Alvaro Dias
Demóstenes Torres

Terça-feira 7

João Vicente Claudino

Chico Alencar

Ivan Valente

*PPS

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

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

A Presidência comunica que, de acordo com o §
7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, é o seguinte o calendário para a tramitação da matéria:

**Itamar Franco

** O Senador encontra-se de licença, nos termos do art. 43 do
RISF

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
PT

Paulo Teixeira
Arlindo Chinaglia

José Guimarães
Henrique Fontana
PMDB

Henrique Eduardo Alves
Mendes Ribeiro Filho

Teresa Surita
Almeida Lima

Bloco (PSB/PTB/PCdoB)
Ana Arraes
Jovair Arantes

Osmar Júnior
Givaldo Carimbão
PSDB

Duarte Nogueira

– Publicação no DO: 3-6-2011
– Designação Prevista da Comissão: 6-6-2011(SF)
– Instalação Prevista da Comissão: 7-6-2011
– Emendas: até 9-6-2011 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: 3-6-2011 a 16-6-2011 (14º
dia)
– Remessa do processo à CD: 16-6-2011
– Prazo na CD: de 17-6-2011 a 30-6-2011 (15º ao
28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 30-6-2011
– Prazo no SF: de 1º-7-2011 a 14-7-2011 (42º dia)
– Se modiﬁcado, devolução à CD: 14-7-2011
– Prazo para apreciação das modiﬁcações do SF, pela
CD: de 15-7-2011 a 17-7-2011 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de:
18-7-2011 (46º dia)
– Prazo ﬁnal no Congresso: 14-8-2011

Otavio Leite

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

PP
Nelson Meurer

José Otávio Germano
DEM

Antonio Carlos Magalhães Neto

Pauderney Avelino

dos.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– A Presidência recebeu as seguintes Mensagens da
Senhora Presidente da República:

JUNHO 2011

21650 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

253

Junho de 2011

254

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21651
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21652 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

255

Junho de 2011

256

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21653
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21654 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

257

Junho de 2011

258

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21655
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21656 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

259

Junho de 2011

260

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21657
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21658 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

261

Junho de 2011

262

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21659
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21660 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

263

Junho de 2011

264

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21661
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21662 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

265

Junho de 2011

266

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21663
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21664 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

267

Junho de 2011

268

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21665
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21666 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

269

Junho de 2011

270

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21667
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21668 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

271

Junho de 2011

272

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21669
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21670 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

273

Junho de 2011

274

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21671
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21672 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

275

Junho de 2011

276

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21673
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21674 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

277

Junho de 2011

278

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21675
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21676 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

279

Junho de 2011

280

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21677
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21678 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

281

Junho de 2011

282

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21679
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21680 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

283

Junho de 2011

284

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21681
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21682 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

285

Junho de 2011

286

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21683
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21684 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

287

Junho de 2011

288

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21685
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21686 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

289

Junho de 2011

290

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21687
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21688 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

291

Junho de 2011

292

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21689
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21690 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

293

Junho de 2011

294

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21691
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21692 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

295

Junho de 2011

296

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21693
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21694 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

297

Junho de 2011

298

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21695
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21696 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

299

Junho de 2011

300

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21697
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21698 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

301

Junho de 2011

302

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21699
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21700 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

303

Junho de 2011

304

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21701
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21702 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

305

Junho de 2011

306

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21703
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21704 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

307

Junho de 2011

308

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21705
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21706 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

309

Junho de 2011

310

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21707
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21708 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

311

Junho de 2011

312

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21709
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21710 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

313

Junho de 2011

314

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21711
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21712 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

315

Junho de 2011

316

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21713
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21714 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

317

Junho de 2011

318

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21715
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21716 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

319

Junho de 2011

320

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21717
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21718 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

321

Junho de 2011

322

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21719
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21720 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

323

Junho de 2011

324

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21721
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21722 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

325

Junho de 2011

326

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21723
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21724 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

327

Junho de 2011

328

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21725
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21726 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

329

Junho de 2011

330

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21727
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21728 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

331

Junho de 2011

332

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21729
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21730 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

333

Junho de 2011

334

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21731
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21732 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

335

Junho de 2011

336

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21733
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21734 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

337

Junho de 2011

338

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21735
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21736 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

339

Junho de 2011

340

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21737
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21738 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

341

Junho de 2011

342

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21739
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21740 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

343

Junho de 2011

344

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21741
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21742 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

345

Junho de 2011

346

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21743
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21744 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

347

Junho de 2011

348

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21745
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21746 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

349

Junho de 2011

350

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21747
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21748 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

351

Junho de 2011

352

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21749
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21750 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

353

Junho de 2011

354

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21751
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21752 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

355

Junho de 2011

356

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21753
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21754 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

357

Junho de 2011

358

Junho deTerça-feira
2011
21755
7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL
DIÁRIO
DO SENADO
FEDERAL

JUNHO 2011

Terça-feira
Junho7 de21755
2011

JUNHO 2011

21756 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

359

Junho de 2011

360

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21757
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21758 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

361

Junho de 2011

362

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21759
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21760 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

363

Junho de 2011

364

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21761
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21762 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

365

Junho de 2011

366

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21763
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21764 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

367

Junho de 2011

368

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21765
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21766 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

369

Junho de 2011

370

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21767
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21768 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

371

Junho de 2011

372

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21769
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21770 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

373

Junho de 2011

374

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21771
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21772 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

375

Junho de 2011

376

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21773
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21774 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

377

Junho de 2011

378

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21775
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21776 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

379

Junho de 2011

380

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21777
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21778 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

381

Junho de 2011

382

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21779
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21780 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

383

Junho de 2011

384

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21781
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21782 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

385

Junho de 2011

386

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21783
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21784 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

387

Junho de 2011

388

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21785
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21786 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

389

Junho de 2011

390

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21787
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21788 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

391

Junho de 2011

392

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21789
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21790 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

393

Junho de 2011

394

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21791
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21792 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

395

Junho de 2011

396

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21793
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21794 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

397

Junho de 2011

398

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21795
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21796 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

399

Junho de 2011

400

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21797
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21798 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

401

Junho de 2011

402

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21799
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21800 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

403

Junho de 2011

404

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21801
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21802 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

405

Junho de 2011

406

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21803
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21804 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

407

Junho de 2011

408

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21805
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21806 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

409

Junho de 2011

410

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21807
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21808 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

411

Junho de 2011

412

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21809
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21810 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

413

Junho de 2011

414

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21811
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21812 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

415

Junho de 2011

416

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21813
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21814 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

417

Junho de 2011

418

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21815
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21816 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

419

Junho de 2011

420

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21817
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21818 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

421

Junho de 2011

422

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21819
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21820 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

423

Junho de 2011

424

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21821
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21822 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

425

Junho de 2011

426

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21823
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21824 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

427

Junho de 2011

428

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21825
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21826 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

429

Junho de 2011

430

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21827
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21828 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

431

Junho de 2011

432

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21829
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21830 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

433

Junho de 2011

434

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21831
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21832 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

435

Junho de 2011

436

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21833
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21834 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

437

Junho de 2011

438

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21835
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21836 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

439

Junho de 2011

440

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21837
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21838 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

441

Junho de 2011

442

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21839
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21840 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

443

Junho de 2011

444

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21841
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21842 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

445

Junho de 2011

446

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21843
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21844 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

447

Junho de 2011

448

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21845
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21846 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

449

Junho de 2011

450

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21847
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21848 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

451

Junho de 2011

452

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21849
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21850 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

453

Junho de 2011

454

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21851
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21852 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

455

Junho de 2011

456

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21853
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21854 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

457

Junho de 2011

458

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21855
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21856 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

459

Junho de 2011

460

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21857
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21858 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

461

Junho de 2011

462

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21859
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21860 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

463

Junho de 2011

464

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21861
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21862 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

465

Junho de 2011

466

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21863
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21864 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

467

Junho de 2011

468

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21865
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21866 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

469

Junho de 2011

470

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21867
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21868 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

471

Junho de 2011

472

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21869
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21870 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

473

Junho de 2011

474

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21871
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21872 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

475

Junho de 2011

476

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21873
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21874 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

477

Junho de 2011

478

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21875
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21876 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

479

Junho de 2011

480

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21877
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21878 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

481

Junho de 2011

482

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21879
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21880 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

483

Junho de 2011

484

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21881
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21882 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

485

Junho de 2011

486

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21883
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21884 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

487

Junho de 2011

488

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21885
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21886 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

489

Junho de 2011

490

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21887
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21888 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

491

Junho de 2011

492

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21889
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21890 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

493

Junho de 2011

494

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21891
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21892 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

495

Junho de 2011

496

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21893
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21894 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

497

Junho de 2011

498

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21895
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21896 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

499

Junho de 2011

500

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21897
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21898 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

501

Junho de 2011

502

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21899
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21900 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

503

Junho de 2011

504

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21901
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21902 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

505

Junho de 2011

506

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21903
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21904 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

507

Junho de 2011

508

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21905
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21906 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

509

Junho de 2011

510

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21907
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21908 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

511

Junho de 2011

512

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21909
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21910 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

513

Junho de 2011

514

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21911
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21912 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

515

Junho de 2011

516

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21913
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21914 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

517

Junho de 2011

518

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21915
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21916 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

519

Junho de 2011

520

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21917
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21918 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

521

Junho de 2011

522

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21919
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21920 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

523

Junho de 2011

524

Junho de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO21921
2011

Terça-feira 7

JUNHO 2011

21922 Terça-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– As matérias vão à Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N° 685, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações à Rádio Florestal FM de Planalto, pelo transcurso dos 11 anos de sua fundação,
que ocorreu em 25-5-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser
encaminhada ao Senhor Getúlio Consoli, no seguinte
endereço: Av. Presidente Vargas, 828 – 2° andar – Planalto – RS – CEP: 98470-000.
Sala das Sessões, de junho de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
REQUERIMENTO N° 686, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações ao SESCOOP/RS – Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do
Estado do Rio Grande do Sul, pelo transcurso do Dia
Internacional do Cooperativismo 2011, que ocorrerá
em 2-7-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva à toda a comunidade cooperativista sul-rio-grandense, deverá ser encaminhada ao Senhor Vergílio
Frederico Perius, Presidente do Sistema OCERGSSESCOOP/RS, no seguinte endereço: Rua Félix da
Cunha, 12 – Bairro Floresta – Porto Alegre – RS –
CEP: 90570-000.
Sala das Sessões, de junho de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
REQUERIMIENTO N° 687, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações à Rádio Educadora AM, pelo
transcurso dos 16 anos de sua fundação, que ocorreu
em 29-5-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser encaminhada ao Senhor Jocelei Luiz Flores, no seguinte
endereço: Rua Sananduva, 178 – Centro – São João
da Urtiga – RS – CEP: 99855-970.
Sala das Sessões, de junho de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
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REQUERIMENTO N° 688, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações à Rádio Gazeta 101.7 FM,
pelo transcurso dos 31 anos de sua fundação, que
ocorreu em 28-5-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser
encaminhada ao Senhor Flávio Falleiro, no seguinte
endereço: Rua Ramiro Barcelos, 1206 – 2° andar –
Santa Cruz do Sul – RS – CEP: 96810-050.
Sala das Sessões, de junho de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
REQUERIMENTO N° 689, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações à Rádio Gazeta 1.180 AM,
pelo transcurso dos 31 anos de sua fundação, que
ocorreu em 28-5-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser
encaminhada ao Senhor Flávio Falleiro, no seguinte
endereço: Rua Ramiro Barcelos, 1206 – 2° andar –
Santa Cruz do Sul – RS – CEP: 96810-050.
Sala das Sessões, de junho de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
REQUERIMIENTO N° 690, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações à Rádio Sananduva AM, pelo
transcurso dos 32 anos de sua fundação, que ocorreu
em 26-5-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser encaminhada ao Senhor Itamar Jacob Belin, no seguinte
endereço: Av. Fiorentino Bachi, 791 – Sananduva – RS
– CEP: 99840-000.
Sala das Sessões, de junho de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
REQUERIMENTO N° 691, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações à Rádio Liberdade FM, pelo
transcurso dos 28 anos de sua fundação, que ocorreu
em 28-5-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá
ser encaminhada ao Senhor José Angelo Pizzutti, no seguinte endereço: Rua Orfanotróﬁo, 711 –
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Bairro Alto Teresópolis – Porto Alegre – RS – CEP:
90840-440.
Sala das Sessões, de junho de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.

reço: Rua 14 de Julho, 588 — Lagoa Vermelha – RS
— Cep: 95300-000.
Sala das Sessões, de junho de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.

REQUERIMENTO N° 692, DE 2011

REQUERIMENTO N° 695, DE 2011

Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações à Rádio RBS TV Passo Fundo, pelo transcurso dos 31 anos de sua fundação, que
ocorreu em 28-5-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser
encaminhada ao Senhor Diorges Oliveira, no seguinte
endereço: Rua Princesa Isabel, s/n – esquina com Otávio Rocha – Passo Fundo – RS – CEP: 99050-100.
Sala das Sessões, de junho de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.

Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações á Rádio Pitangueira AM, pelo
transcurso dos 4 anos de sua fundação, que ocorreu
em 25-5-2011.
A homenagem do Senado Federal, que è extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser
encaminhada ao Senhor Pedro Monteiro Lopes, no
seguinte endereço: Av. Borges de Medeiros, 1462 –
Itaqui – RS — Cep: 97650-000.
Sala das Sessões, de junho de 2011. Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.

REQUERIMIENTO N° 693, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações à Rádio Atlântida FM, pelo
transcurso dos 31 anos de sua fundação, que ocorreu
em 28-5-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser encaminhada ao Senhor Mikéas Silva, no seguinte endereço:
Rua Princesa Isabel, s/n – esquina com Otávio Rocha
– Passo Fundo – RS – CEP: 99050-100.
Sala das Sessões, de junho de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
REQUERIMENTO N° 694, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações á Rádio Cacique AM, pelo
transcurso dos 4 anos de sua fundação, que ocorreu
em 26-5-2001.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser encaminhada ao Senhor Paulo Silva, no seguinte ende-

REQUERIMENTO N° 696, DE 2011
Requeiro, nos temos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado Vote de Congratulações á Rádio Solaris AM, pelo
transcurso dos 23 anos de sua fundação, que ocorreu
em 26-5-2011.
A homenagem do Senado Federal, que é extensiva aos seus funcionários e ouvintes, deverá ser
encaminhada á Senhora Maria Teresa Fortuna, no
seguinte endereço: Av. Waldomiro Bocchese, 872 —
Antônio Prado – RS — Cep: 95250-000.
Sala das Sessões, de junho de 2011. – Senadora
Ana Amélia, Vice-Líder do PP.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– A Presidência encaminhará os votos de congratulações solicitados.
Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– O requerimento que acaba de ser lido será despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 309, DE 2011 (COMPLEMENTAR)
Autoriza o Poder Executivo a criar a
Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento, e instituir o Programa Especial
de Desenvolvimento do Baixo Parnaíba.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a criar,
para efeitos da articulação administrativa da União e
do Estado do Piauí, conforme previsto nos arts. 21, inciso IX, 43 e 48, inciso IV, da Constituição Federal, a
Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento
do Baixo Parnaíba.
Parágrafo único. A Região Administrativa de que
trata este artigo é constituída pelos Municípios de
Nossa Senhora dos Remédios, Porto, Campo Largo
do Piauí, Matias Olímpio, Madeiro, Joca Marques, Luzilândia, Joaquim Pires, Murici dos Portelas, Caxingó,
Caraúbas do Piauí, Cocal, Cocal dos Alves, Buriti dos
Lopes, Bom Princípio do Piauí, Parnaíba, Ilha Grande,
Luís Correia e Cajueiro da Praia, no Estado do Piauí,
e Buriti, Brejo, Santa Quitéria do Maranhão, São Bernardo, Araióses, Tutóia e Água Doce do Maranhão, no
Estado do Maranhão.
Art. 2º É o Poder Executivo autorizado a criar um
Conselho Administrativo para coordenar as atividades
a serem desenvolvidas na Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Baixo Parnaíba.
Parágrafo único. As atribuições e a composição
do Conselho de que trata este artigo serão deﬁnidas
em regulamento, dele participando representantes
dos Estados e dos Municípios abrangidos pela Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do
Baixo Parnaíba.
Art. 3º É o Poder Executivo autorizado a instituir
o Programa Especial de Desenvolvimento da Região
Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Baixo Parnaíba.
Art. 4º Os programas e projetos prioritários para
a Região, com especial ênfase à irrigação, agricultura
familiar, recursos hídricos, piscicultura, turismo, reforma agrária, meio ambiente, sistema de transporte, e
os demais relativos à infraestrutura básica e geração
de empregos, serão ﬁnanciados com recursos:
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I – de natureza orçamentária, que lhes forem destinados pela União, na forma da lei;
II – de natureza orçamentária, que lhes forem destinados pelos Estados do Piauí e do Maranhão, e
pelos Municípios abrangidos pela Região Administrativa de que trata esta Lei Complementar;
III – de operações de crédito externas e internas.
Art. 5º A União poderá ﬁrmar convênios com os
Estados do Piauí e do Maranhão, e com os Municípios
referidos no parágrafo único do art. 1º, com a ﬁnalidade
de atender ao disposto nesta Lei Complementar.
Art. 6º Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Justiﬁcação
Dentro da nossa atividade parlamentar temos que
discutir alternativas e apresentar propostas que possam, além de indicar caminhos e orientar as ações de
governo, abrir espaços para uniﬁcação de programas,
alocação de recursos, promoção da integração regional e do desenvolvimento e melhoria das condições
de vida da população. Essa é uma parceria possível e
que sempre procuramos ao longo da nossa atividade
legislativa.
Na Câmara dos Deputados, em várias oportunidades ﬁz ecoar a nossa preocupação com as desigualdades regionais. Fui, também, aliado de primeira
hora de todos os parlamentares, especialmente do
norte e do nordeste, quando o assunto nas comissões
técnicas ou no plenário daquela Casa tratava das desigualdades regionais.
A questão tem sido discutida exaustivamente pela
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Mas,
sem dúvida, pelas limitações constitucionais estabelecidas ao Legislativo, a atividade parlamentar ﬁca sobremaneira limitada aos debates e aperfeiçoamentos nos
projetos de iniciativa da Presidência da República.
Todavia, inspirou-nos a formular este projeto a
proposta apresentada pelo nobre Senador Roberto
Freire, que criou a Região Administrativa Integrada de
Desenvolvimento do Pólo Petrolina/PE e Juazeiro/BA,
às margens do Rio São Francisco (Lei Complementar
113, de 2001). Sem dúvida alguma, uma grande idéia
para desenvolver aquela região.
Da mesma forma, inspirou-nos a criação, no ano
de 1998, da Região Integrada de Desenvolvimento
do Distrito Federal e Entorno (Lei complementar nº
94, de 1998), resultante de Projeto de Lei do Senado
de autoria do nobre Senador Iris Rezende, a qual foi
concebida a partir do diagnóstico de expansão das regiões periféricas da Capital Federal e dos municípios
localizados nos Estados vizinhos.
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A proposição em tela visa criar a Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento, e instituir
o Programa Especial de Desenvolvimento do Baixo
Parnaíba, por ação do próprio Executivo que poderá
estabelecer políticas abrangendo complexos geográﬁcos, econômicos e sociais, procurando a redução das
desigualdades regionais e sociais.
A região do Baixo Parnaíba, sabidamente o grande rio divisor dos Estados do Piauí e Maranhão, desponta no cenário regional como um pólo para o desenvolvimento desses dois Estados.
O Rio Parnaíba, outro ponto de nosso compromisso especialmente no que diz respeito à sua preservação
e revitalização, nasce na chapada das Mangabeiras,
a quase mil metros de altura, da conﬂuência de vários
cursos d’água, destacando-se o Água Quente na divisa do Piauí com o Maranhão, o Curriola e o Lontra no
Piauí. Percorre todo o estado do Piauí, em uma extensão aproximadamente de 1.485 km, compreendendo
três cursos: Alto Parnaíba, o Médio Parnaíba e o Baixo
Parnaíba. O Rio desempenha um importante papel no
desenvolvimento socioeconômico dos Estados do Piauí
e do Maranhão pelas oportunidades econômicas que
vão desde o potencial turístico até a riqueza de sua
peculiar biodiversidade. Suas águas também fornecem
energia, que é transformada em eletricidade na Usina
de Boa Esperança.
Gostaríamos de destacar, por exemplo, o potencial para agricultura irrigável da região do Baixo Parnaíba. Para se ter uma idéia, o Projeto de irrigação
Tabuleiros Litorâneos, no município de Parnaíba, tem
investimento na ordem de R$ 230 milhões na estrutura de apoio a produção instalada. São 15 quilômetros
só de canais. Está em conclusão uma segunda etapa
que permitirá a irrigação de mais 5.900 hectares, perfazendo um total de mais de 8.000 hectares irrigados.
Há previsão de distribuição de lotes para Técnicos
Agrícolas, Engenheiros Agrônomos, Empresários e
Agricultores Familiares. A produção de acerola, caju,
goiaba, limão e coco possui o chamado certiﬁcado de
cultura orgânica, o que faz com que os produtos sejam
totalmente livres de agrotóxico, prejudicial à saúde, e
por isso tem despertado grande interesse comercial
para essa produção.
É sabido que o comércio de frutas tropicais é
uma das atividades mais prósperas e de futuro mais
promissor no mundo moderno. Segundo estatísticas
conﬁáveis, geram-se de 2 a 3 empregos por hectare
na fruticultura irrigada Além de tudo, a fruticultura irrigada é o setor produtivo cujo desenvolvimento proporciona mais retorno por capital investido, em forma
de emprego. Isso implicará no surgimento de centenas
de empregos e o assentamento de inúmeras famílias,
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evitando-se o processo migratório especialmente para
as capitais Teresina e São Luiz.
Outro ponto que nos entusiasmou a apresentar
essa proposição é o potencial da região em abrigar
projetos de piscicultura. O Brasil, infelizmente, ainda
é um grande importador de pescado. A receita alcançada pela industrialização de pescado é muito superior a outras culturas tradicionais, como o arroz, por
exemplo. Além disso, o consumo de peixe proporciona
inúmeras vantagens para a saúde humana, e poderíamos introduzi-lo na dieta de nossas crianças através
da merenda escolar. A exploração e comercialização
do caranguejo na foz do Parnaíba é uma realidade que
merece toda a nossa atenção, não apenas econômica,
mas também do ponto de vista social e de preservação
do meio ambiente.
Vale destacar, também, a construção do Porto
de Luiz Correia, no Estado do Piauí. O Porto, uma
obra em que já foram investidos aproximadamente R$
300 milhões, tem previsão de conclusão para o ﬁnal
de 2011. Com a inauguração do Porto de Luiz Correa
estaremos abrindo uma porta ﬂuvial para o mundo e
outros estados do país. O intercâmbio comercial sofrerá um impulso considerável e a localização estratégica
vem ao encontro dos objetivos almejados pela Região
Administrativa proposta.
Não poderíamos deixar de incorporar ao projeto
o potencial turístico da região. O turismo, na versão de
alguns, é a indústria de custo zero. Tanto o Estado do
Piauí como o Maranhão são ricos em recursos e belezas naturais. Destaca-se, na região do Baixo Parnaíba,
o Delta do Rio, com praias, ilhas e dunas exuberantes.
A culinária especializada em frutos do mar, os produtos típicos da localidade e o artesanato completam o
atrativo turístico da região. O turismo promove o Estado
em nível nacional e internacional.
Com a criação da Região Administrativa Integrada – que poderá ser incluída como um Eixo de
Desenvolvimento do Rio Parnaíba no Plano Plurianual de Investimentos, quando da sua revisão – os estados e os municípios poderão ser contemplados nos
orçamentos gerais da União e nas Leis de Diretrizes
Orçamentárias a partir de estratégias a serem adotadas pelo Poder Público Federal. Nessa ótica, com uma
unidade de planejamento, facilitam-se os caminhos
para investimentos federais, mormente com as ações
a serem desencadeadas por Programas Especiais de
Desenvolvimento.
Os recursos alocados, sejam eles iniciais ou complementares, serão sustentáveis pelo elevado retorno
social promovido pelos empregos criados, pela geração de renda, pelo ICMS resultante, pelo fomento ao
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turismo. Isso, por si só, já justiﬁcam a implantação da
Região Administrativa do Baixo Parnaíba.
Finalmente, é preciso registrar que não basta
criarmos a Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento, o mais importante é a instituição de
Programas Especiais de Desenvolvimento com ênfase nas novas tecnologias, otimização dos recursos
naturais da região, formação de mão-de-obra, bem
como uma estrutura adequada de comercialização da
produção gerada.
Por essas razões, e esperando contribuir com
o desenvolvimento e a redução das desigualdades
regionais, apresentamos a presente proposta e esperamos contar com o apoio dos ilustres pares para a
sua aprovação.
Sala das Sessões, – Senador Ciro Nogueira.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e
a justiça como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na
harmonia social e comprometida, na ordem interna e
internacional, com a solução pacíﬁca das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL.
....................................................................................
Art. 21. Compete à União:
....................................................................................
IX – elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento
econômico e social;
X – manter o serviço postal e o correio aéreo
nacional;
....................................................................................
Seção IV
Das Regiões
Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e
à redução das desigualdades regionais.
§ 1º Lei complementar disporá sobre:
I – as condições para integração de regiões em
desenvolvimento;
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II – a composição dos organismos regionais que
executarão, na forma da lei, os planos regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com estes.
§ 2º Os incentivos regionais compreenderão, além
de outros, na forma da lei:
I – igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros
itens de custos e preços de responsabilidade do Poder Público;
II – juros favorecidos para ﬁnanciamento de atividades prioritárias;
III – isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas
ou jurídicas;
IV – prioridade para o aproveitamento econômico
e social dos rios e das massas de água represadas
ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a
secas periódicas.
§ 3º Nas áreas a que se refere o § 2º, IV, a União
incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará
com os pequenos e médios proprietários rurais para o
estabelecimento, em suas glebas, de fontes de água
e de pequena irrigação.
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições Do Congresso Nacional
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especiﬁcado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:
....................................................................................
IV – planos e programas nacionais, regionais e
setoriais de desenvolvimento;
...........................................................................
.............................
LEI COMPLEMENTAR Nº 113,
DE 19 DE SETEMBRO DE 2001
Mensagem de veto
Regulamento
Autoriza o Poder Executivo a criar a
Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo Petrolina/PE e Juazeiro/BA e instituir o Programa Especial
de Desenvolvimento do Pólo Petrolina/PE
e Juazeiro/BA
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
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Art. 1o É o Poder Executivo autorizado a criar,
para efeitos da articulação da ação administrativa da
União, dos Estados de Pernambuco e da Bahia, conforme previsto nos arts. 21, inciso IX, 43, e 48, inciso
IV, da Constituição Federal, a Região Administrativa
Integrada de Desenvolvimento do Pólo Petrolina/PE
e Juazeiro/BA.
Parágrafo único. A Região Administrativa de que
trata este artigo é constituída pelos Municípios de Lagoa
Grande, Orocó, Petrolina, Santa Maria da Boa Vista, no
Estado de Pernambuco, e pelos Municípios de Casa Nova,
Curaçá, Juazeiro e Sobradinho, no Estado da Bahia.
Art. 2o É o Poder Executivo autorizado a criar um
Conselho Administrativo para coordenar as atividades
a serem desenvolvidas na Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo Petrolina/PE e
Juazeiro/BA.
Parágrafo único. As atribuições e a composição
do Conselho de que trata este artigo serão deﬁnidas
em regulamento, dele participando representantes
dos Estados e Municípios abrangidos pela Região
Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo
Petrolina/PE e Juazeiro/BA.
Art. 3o É o Poder Executivo autorizado a instituir
o Programa Especial de Desenvolvimento da Região
Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo
Petrolina/PE e Juazeiro/BA.
Parágrafo único. (VETADO)
Art. 4o Os programas e projetos prioritários para
a Região, com especial ênfase à irrigação, recursos
hídricos, turismo, reforma agrária, meio ambiente e
sistema de transporte, e os demais relativos à infraestrutura básica e geração de empregos, serão ﬁnanciados com recursos:
I – de natureza orçamentária, que lhes forem
destinados pela União, na forma da lei;
II – de natureza orçamentária, que lhes forem
destinados pelos Estados de Pernambuco e da Bahia,
e pelos Municípios abrangidos pela Região Administrativa de que trata esta Lei Complementar;
III – de operações de crédito externas e internas.
Art. 5o A União poderá ﬁrmar convênios com os
Estados de Pernambuco e da Bahia e com os Municípios referidos no parágrafo único do art. 1o, com a
ﬁnalidade de atender ao disposto nesta Lei Complementar.
Art. 6o Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Brasília, 19 de setembro de 2001; 180o da Independência e 113o da República. – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Pedro Malan – Sérgio Silva do
Amaral – Ramez Tebet.
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LEI COMPLEMENTAR Nº 94,
DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Autoriza o Poder Executivo a criar a
Região Integrada de Desenvolvimento do
Distrito Federal e Entorno – RIDE e instituir
o Programa Especial de Desenvolvimento
do Entorno do Distrito Federal, e dá outras
providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a criar,
para efeitos de articulação da ação administrativa da
União, dos Estados de Goiás e Minas Gerais e do Distrito Federal, conforme previsto nos arts. 21, inciso IX,
43 e 48, inciso IV, da Constituição Federal, a Região
Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e
Entorno – RIDE.
§ 1º A Região Administrativa de que trata este
artigo é constituída pelo Distrito Federal, pelos Municípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas,
Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de
Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo,
Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto,
Valparaíso e Vila Boa, no Estado de Goiás, e de Unaí
e Buritis, no Estado de Minas Gerais.
§ 2º Os Municípios que vierem a ser constituídos
a partir de desmembramento de território de Município
citado no § 1º deste artigo passarão a compor, automaticamente, a Região Integrada de Desenvolvimento
do Distrito Federal e Entorno.
Art. 2º É o Poder Executivo autorizado a criar um
Conselho Administrativo para coordenar as atividades
a serem desenvolvidas na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno.
Parágrafo único. As atribuições e a composição
do Conselho de que trata este artigo serão deﬁnidas
em regulamento, dele participando representantes dos
Estados e Municípios abrangidos pela RIDE.
Art. 3º Consideram-se de interesse da RIDE os
serviços públicos comuns ao Distrito Federal e aos
Municípios que a integram, especialmente aqueles
relacionados às áreas de infra-estrutura e de geração
de empregos.
Art. 4º É o Poder Executivo autorizado a instituir
o Programa Especial de Desenvolvimento do Entorno
do Distrito Federal.
Parágrafo único. O Programa Especial de Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal, ouvidos os
órgãos competentes, estabelecerá, mediante convênio,
normas e critérios para uniﬁcação de procedimentos
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relativos aos serviços públicos, abrangidos tanto os federais e aqueles de responsabilidade de entes federais,
como aqueles de responsabilidade dos entes federados
referidos no art. 1º, especialmente em relação a:
I – tarifas, fretes e seguros, ouvido o Ministério
da Fazenda;
II – linhas de crédito especiais para atividades
prioritárias;
III – isenções e incentivos ﬁscais, em caráter
temporário, de fomento a atividades produtivas em
programas de geração de empregos e ﬁxação de
mão-de-obra.
Art. 5º Os programas e projetos prioritários para
a região, com especial ênfase para os relativos à infraestrutura básica e geração de empregos, serão ﬁnanciados com recursos:
I – de natureza orçamentária, que lhe forem destinados pela União, na forma da lei;
II – de natureza orçamentária que lhe forem destinados pelo Distrito Federal, pelos Estados de Goiás e de
Minas Gerais, e pelos Municípios abrangidos pela Região
Integrada de que trata esta Lei Complementar;
III – de operações de crédito externas e internas.
Art. 6º A União poderá ﬁrmar convênios com o
Distrito Federal, os Estados de Goiás e de Minas Gerais, e os Municípios referidos no § 1º do art. 1º, com
a ﬁnalidade de atender o disposto nesta Lei Complementar.
Art. 7º Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 19 de fevereiro de 1998; 177 da Independência e 110 da República. – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO.
(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania; e de Desenvolvimento Regional
e Turismo.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 310, DE 2011
Altera a Lei nº 6.932, de 7 de julho 1981,
que dispõe sobre as atividades do médico
residente, para determinar critérios de reajuste da bolsa de médico-residente e estabelecer seu regime de ﬁliação ao Regime
Geral de Previdência Social e os benefícios
a que tem direito.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 6.932, de 7 de julho
1981, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º Ao médico-residente é assegurada bolsa no valor de dois mil, trezentos e
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trinta e oito reais e seis centavos, em regime
especial de treinamento em serviço de sessenta horas semanais.
§ 1o O médico-residente é ﬁliado ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS como
contribuinte individual.
§ 2o O médico-residente tem direito, conforme o caso, à licença paternidade de cinco
dias ou à licença maternidade de cento e vinte dias.
§ 3o O valor da bolsa do médico-residente
será reajustado anualmente no mesmo percentual e data do salário mínimo.
§ 4º A instituição de saúde responsável
por programas de residência médica poderá
prorrogar o período de licença maternidade
em até sessenta dias, nos termos da Lei no
11.770, de 9 de setembro de 2008, quando
requerido pela médica-residente.
§ 5o O tempo de residência médica será
prorrogado por prazo equivalente à duração do
afastamento do médico-residente por motivo
de saúde ou nas hipóteses dos §§ 2o e 3o.
§ 6o A instituição de saúde responsável
por programas de residência médica fornecerá
ao médico-residente, durante todo o período
de residência:
I − condições adequadas para repouso e
higiene pessoal durante os plantões;
II − alimentação;
III − moradia, conforme estabelecido em
regulamento.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A residência médica é um programa de treinamento em serviço de longa duração, que permite a qualiﬁcação do médico nas diferentes especialidades.
Estão em treinamento atualmente no País mais de
23.000 médicos-residentes, em 53 especialidades e 54
áreas de atuação, em programas com duração de dois a
cinco anos e carga horária de sessenta horas semanais.
Por sua característica de treinamento em serviço, é concedida ao médico-residente uma bolsa de
estudos com características de bolsa-trabalho sem, no
entanto, caracterizar vínculo empregatício.
Essas bolsas são pagas, na sua maioria, com
recursos públicos, sendo os Ministérios da Educação
(MEC) e da Saúde seus maiores ﬁnanciadores. O MEC
é, atualmente, responsável pelo pagamento de 6.093
bolsas de residência médica por mês, em programas
desenvolvidos pelas universidades federais em sua
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rede de hospitais; e o Ministério da Saúde, por 1.862
bolsas mensais, em programas de residência mantidos em suas unidades próprias, estaduais, municipais
e em hospitais ﬁlantrópicos.
A regulamentação da residência médica, como
modalidade de ensino, data de 1977, atualizada, posteriormente, pela Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981,
que estabelece a vinculação do médico-residente ao
sistema previdenciário e os benefícios concedidos a
eles. A nova redação que propomos aos dispositivos
que tratam dessa matéria objetiva deixar claras, frente ao atual ordenamento de nossa Previdência Social,
essas obrigações e esses benefícios.
Não menos relevante é o estabelecimento de
um valor digno para a bolsa que os programas de
residência pagam. Esse valor tem sido objeto de desentendimento entre os médicos-residentes e o Governo Federal, obrigando à edição sucessiva de leis
para regulamentar a matéria, nos últimos anos. Esse
reajuste e a concessão de benefícios adicionais constituíram as principais reivindicações do movimento que
levou à paralisação nacional liderada pela Associação
Nacional de Médicos Residentes (ANMR) no início do
segundo semestre do ano passado.
As negociações entre a ANMR e o governo resultaram na concessão de aumento da bolsa e de alguns
dos benefícios solicitados; os Ministérios da Educação e da Saúde incorporaram os valores necessários
à concessão do reajuste das bolsas em sua previsão
orçamentária para 2011, e uma medida provisória foi
editada com esse teor.
Por não ter sido convertida em lei, a medida provisória perdeu sua eﬁcácia, razão pela qual apresentamos à consideração dos nobres colegas senadores
esta proposição legislativa.
Nosso projeto não apenas reinstitui o reajuste e os
benefícios previdenciários que tinham sido concedidos
por meio da citada medida provisória, como também
estabelece o princípio do reajuste anual do valor da
bolsa de médico-residente, a ocorrer na mesma data e
com idêntico percentual daquele do salário mínimo.
A proposta decorre de nosso entendimento de
que a residência médica constitui uma modalidade de
ensino importantíssima para a formação de nossos
futuros proﬁssionais de saúde e que a atuação dos
médicos-residentes é essencial ao sistema de saúde.
Temos, ademais, a certeza de que a atividade
necessita de segurança jurídica, que a norma vigente
não lhe concede integralmente e que é necessária para
melhorar a condição de trabalho dos médicos residentes
e garantir condições para um ambiente de tranquilidade
junto à categoria. – Senador Cyro Miranda.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 6.932, DE 7 DE JULHO DE 1981
Dispõe sobre as atividades do médico
residente e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º A Residência Médica constitui modalidade
de ensino de pós-graduação, destinada a médicos, sob
a forma de cursos de especialização, caracterizada
por treinamento em serviço, funcionando sob a responsabilidade de instituições de saúde, universitárias
ou não, sob a orientação de proﬁssionais médicos de
elevada qualiﬁcação ética e proﬁssional.
§ 1º As instituições de saúde de que trata este
artigo somente poderão oferecer programas de Residência Médica depois de credenciadas pela Comissão
Nacional de Residência Médica.
§ 2º É vedado o uso da expressão residência médica para designar qualquer programa de treinamento
médico que não tenha sido aprovado pela Comissão
Nacional de Residência Médica.
Art. 2º Para a sua admissão em qualquer curso de
Residência Médica o candidato deverá submeter-se ao
processo de seleção estabelecido pelo programa aprovado pela Comissão Nacional de Residência Médica.
Art. 3º O médico residente admitido no programa
terá anotado no contrato padrão de matrícula:
a) a qualidade de médico residente, com a caracterização da especialidade que cursa;
b) o nome da instituição responsável pelo programa;
c) a data de início e a prevista para o término
da residência;
d) o valor da bolsa paga pela instituição responsável pelo programa.
Art. 4º Ao médico residente será assegurada bolsa
de estudo de valor equivalente ao vencimento inicial
da carreira de médico, de 20 (vinte) horas semanais,
do Departamento Administrativo do Serviço Público –
DASP, paga pela instituição, acrescido de um adicional
de 8% (oito por cento), a título de compensação previdenciária, incidente na classe da escala de salário-base
a que ﬁca obrigado por força de sua vinculação, como
autônomo, ao regime da Previdência Social.
Art. 4º Ao médico-residente será assegurada bolsa
de estudo de valor igual ao ﬁxado no art. 5º da Lei nº
3.999, de 15 de dezembro de 1961, acrescido de um
adicional de 35% (trinta e cinco por cento) por regime
especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta)
horas semanais, mais 10% (dez por cento), a título de
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compensação previdenciária, incidente na classe de
salário-base a que ﬁca obrigado por força de sua vinculação, como autônomo, ao regime da Previdência
Social. (Redação dada pela Lei nº 7.217, de 1984).
§ 1º As instituições de saúde responsáveis por
programa de residência médica oferecerão aos residentes alimentação e alojamento no decorrer do período da residência.
§ 2º Ao médico residente, inscrito na Previdência Social na forma deste artigo, serão assegurados
todos os direitos previstos na Lei nº 3.807, de 26 de
agosto de 1960, bem como os decorrentes do seguro
de acidentes do trabalho.
§ 3º À médica residente será assegurada a continuidade da bolsa de estudo durante o período de 4 (quatro)
meses, quando gestante, devendo, porém, o período da
bolsa ser prorrogado por igual tempo para ﬁns de cumprimento das exigências constantes do art. 7º desta Lei.
Art. 4º Ao médico residente será assegurada bolsa
de estudo no valor de 70% (setenta por cento), do salário
do Professor Auxiliar, Nível 1, em regime de dedicação
exclusiva, das Instituições Federais de Ensino Superior.
(Redação dada pela Lei nº 7.601, de 1987).
§ 1º O médico residente é ﬁliado ao Sistema
Previdenciário na qualidade de segurado autônomo.
(Redação dada pela Lei nº 7.601, de 1987).
§ 2º Para efeito do reembolso previsto no § 1º
do art. 69 da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960,
na redação dada pela Lei nº 5.890, de 8 de junho de
1973, combinada com o § 1º do art. 1º do Decreto-lei
nº 1.910, de 29 de dezembro de 1981, o valor da bolsa
referida neste artigo será acrescido de 10% (dez por
cento) sobre o salário-base ao qual está vinculada a
contribuição do médico residente, em sua qualidade
de segurado autônomo do Sistema Previdenciário.
(Redação dada pela Lei nº 7.601, de 1987).
§ 3º Para fazer jus ao acréscimo de que trata o § 2º
deste artigo, o médico residente deverá comprovar, mensalmente, os recolhimentos efetivados para a Previdência
Social. (Redação dada pela Lei nº 7.601, de 1987).
§ 4º As instituições de saúde responsáveis por
programa de residência médica oferecerão aos residentes alimentação e alojamento no decorrer do período
da residência. (Incluído pela Lei nº 7.601, de 1987).
§ 5º Ao médico residente ﬁliado ao Sistema Previdenciário na forma do § 1º deste artigo, são assegurados os direitos previstos na Lei nº 3.807, de 26 de
agosto de 1960, e suas alterações posteriores, bem
como os decorrentes de acidentes do trabalho. (Incluído pela Lei nº 7.601, de 1987).
§ 6º À médica residente será assegurada a continuidade da bolsa de estudo durante o período de 4
(quatro) meses, quando gestante, devendo, porém, o
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período da bolsa ser prorrogado por igual tempo para
ﬁns de cumprimento das exigências constantes do
art. 7º desta Lei. (Incluído pela Lei nº 7.601, de 1987).
Art. 4° Ao médico residente será assegurada
bolsa de estudo no valor de setenta e cinco por cento
dos vencimentos do médico do Ministério da Educação, Nível V, acrescido de um adicional de cem por
cento, por regime especial de treinamento ao serviço
de sessenta horas semanais. (Redação dada pela Lei
nº 8.138, de 1990).
Art. 4º Ao médico residente será assegurada bolsa
de estudo no valor correspondente a oitenta e cinco por
cento da remuneração atribuída ao servidor ocupante
do cargo de médico, classe D, padrão I, constante da
Tabela de Vencimento, Anexo III, quarenta horas, da
Lei nº 8.460, de 17 de setembro de 1992, acrescido de
cem por cento, por regime especial de treinamento em
serviço de sessenta horas semanais. (Redação dada
pela Lei nº 8.725, de 1993).
Art. 4o Ao médico residente será assegurada bolsa no valor correspondente a 85% (oitenta e cinco por
cento) do vencimento básico ﬁxado para os cargos de
nível superior posicionados no padrão I da classe A
do Anexo da Lei no 10.302, de 31 de outubro de 2001,
em regime de 40 (quarenta) horas semanais, acrescido de adicional no percentual de 112,09% (cento e
doze vírgula zero nove por cento), por regime especial
de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais. (Redação dada pela Lei nº 10.405, de 2002).
(Efeitos ﬁnanceiros)
Art. 4o Ao médico residente será assegurada bolsa
no valor correspondente a R$1.916,45 (mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos),
em regime especial de treinamento em serviço de 60
(sessenta) horas semanais. (Redação dada pela Lei nº
11.381, de 2006). (Revogado pela Medida Provisória
nº 521, de 2010).
§ 1° O médico residente é ﬁliado ao Sistema
Previdenciário na qualidade de segurado autônomo.
(Redação dada pela Lei nº 8.138, de 1990). (Revogado
pela Medida Provisória nº 521, de 2010).
§ 2° Para efeito do reembolso previsto no art. 69
da Lei n° 3.807, de 26 de agosto de 1960, com redação
dada pela Lei n° 5.890, de 8 de junho de 1973, combinada com o § 1° do art. 1° do Decreto-Lei n° 1.910,
de 29 de dezembro de 1981, o valor da bolsa referida
neste artigo será acrescido de dez por cento sobre
o salário-base ao qual está vinculada a contribuição
do médico residente, em sua qualidade de segurado
autônomo do Sistema Previdenciário. (Redação dada
pela Lei nº 8.138, de 1990). (Revogado pela Medida
Provisória nº 521, de 2010).
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§ 3° Para fazer jus ao acréscimo de que trata o § 2°
deste artigo o médico residente deverá comprovar, mensalmente, os recolhimentos efetivados para a Previdência
Social. (Redação dada pela Lei nº 8.138, de 1990). (Revogado pela Medida Provisória nº 521, de 2010).
§ 4° As instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica oferecerão aos residentes
alimentação e moradia no decorrer do período de residência. (Redação dada pela Lei nº 8.138, de 1990).
§ 5° Ao médico residente ﬁliado ao Sistema Previdenciário na forma do § 1° deste artigo são assegurados
os direitos previstos na Lei n° 3.807, de 26 de agosto
de 1960 e suas alterações posteriores, bem como os
decorrentes de acidentes de trabalho. (Redação dada
pela Lei nº 8.138, de 1990). (Revogado pela Medida
Provisória nº 1.729, de 1998).
§ 5° Ao médico residente ﬁliado ao Sistema Previdenciário na forma do § 1° deste artigo são assegurados
os direitos previstos na Lei n° 3.807, de 26 de agosto
de 1960 e suas alterações posteriores, bem como os
decorrentes de acidentes de trabalho. (Redação dada
pela Lei nº 8.138, de 1990). (Revogado pela Medida
Provisória nº 521, de 2010).
§ 6° A médica residente será assegurada a continuidade de bolsa de estudos durante o período de
quatro meses, quando gestante, devendo, porém, o
período da bolsa ser prorrogado por igual tempo para
ﬁns de cumprimento das exigências constantes desta
lei. (Redação dada pela Lei nº 8.138, de 1990). (Revogado pela Medida Provisória nº 521, de 2010).
Art. 4o-A. Ao médico-residente é assegurada bolsa no valor de R$2.338,06 (dois mil, trezentos e trinta
e oito reais e seis centavos), em regime especial de
treinamento em serviço de sessenta horas semanais.
(Incluído pela Medida Provisória nº 521, de 2010)
§ 1o O médico-residente é ﬁliado ao Regime Geral
de Previdência Social – RGPS como contribuinte individual. (Incluído pela Medida Provisória nº 521, de 2010)
§ 2o O médico-residente tem direito, conforme o
caso, à licença paternidade de cinco dias ou à licença
maternidade de cento e vinte dias. (Incluído pela Medida Provisória nº 521, de 2010)
§ 3o A instituição de saúde responsável por programas de residência médica poderá prorrogar, nos
termos da Lei no 11.770, de 9 de setembro de 2008,
quando requerido pela médica-residente, o período de
licença maternidade em até sessenta dias. (Incluído
pela Medida Provisória nº 521, de 2010)
§ 4o O tempo de residência médica será prorrogado por prazo equivalente à duração do afastamento
do médico-residente por motivo de saúde ou nas hipóteses dos §§ 2o e 3o. (Incluído pela Medida Provisória
nº 521, de 2010)
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§ 5o A instituição de saúde responsável por programas de residência médica fornecerá ao médicoresidente alimentação e condições adequadas para
repouso e higiene pessoal durante os plantões. (Incluído pela Medida Provisória nº 521, de 2010)
Art. 5º Os programas dos cursos de Residência
Médica respeitarão o máximo de 60 (sessenta) horas
semanais, neIas incluídas um máximo de 24 (vinte e
quatro) horas de plantão.
§ 1º O médico residente fará jus a um dia de folga
semanal e a 30 (trinta) dias consecutivos de repouso,
por ano de atividade.
§ 2º Os programas dos cursos de Residência
Médica compreenderão, num mínimo de 10% (dez
por cento) e num máximo de 20% (vinte por cento)
de sua carga horária, atividades teórico-práticas, sob
a forma de sessões atualizadas, seminários, correlações clínico-patológicas ou outras, de acordo com os
programas pré-estabelecidos.
Art. 6º Os programas de Residência Médica credenciados na forma desta Lei conferirão títulos de
especialistas em favor dos médicos residentes neles
habilitados, os quais constituirão comprovante hábil
para ﬁns legais junto ao sistema federal de ensino e
ao Conselho Federal de Medicina.
Art. 7º A interrupção do programa de Residência
Médica por parte do médico residente, seja qual for a
causa, justiﬁcada ou não, não o exime da obrigação
de, posteriormente, completar a carga horária total de
atividade prevista para o aprendizado, a ﬁm de obter
o comprovante referido no artigo anterior, respeitadas
as condições iniciais de sua admissão.
Art. 8º A partir da publicação desta Lei, as instituições de saúde que mantenham programas de Residência Médica terão um prazo máximo de 6 (seis)
meses para submetê-los à aprovação da Comissão
Nacional de Residência Médica.
Art. 9º Esta Lei será regulamentada no prazo de
90 (noventa) dias contados de sua publicação.
Art. 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 7 de julho de 1981; 160º da Independência e 93º da República. – JOÃO FIGUEIREDO –
Rubem Ludwig – Murilo Macêdo – Waldir Mendes
Arcoverde – Jair Soares.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 9-7-1981

(Às Comissões de Educação, Cultura e
Esporte; e de Assuntos Sociais, cabendo à
última a decisão terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
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Sobre a mesa, propostas de emenda à Constituição que passo a ler.
São lidas as seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– As propostas de emenda à Constituição que acabam
de ser lidas estão sujeitas às disposições constantes
nos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
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As matérias vão à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados,
os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 138, DE 2011
(Nº 1.669/2009, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Tratado Constitutivo
da União de Nações Sul-Americanas, celebrado em Brasília, em 23 de maio de 2008.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Tratado Constitutivo da União de Nações Sul-Americanas, celebrado
em Brasília, em 23 de maio de 2008.
§ 1º Ficam sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revi-

553

Junho de 2011

são do referido Tratado, bem como quaisquer emendas,
protocolos adicionais, acordos executivos ou ajustes
complementares que, nos termos do inciso I do art. 49
da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
§ 2º Ficam sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional os tratados e acordos que, nos termos do
art. 13 do Tratado, venham a criar outras instituições
e organizações vinculados à União de Nações Sul-Americanas – UNASUL.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 137 e 138, de
2011, vão à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, onde poderão receber emendas pelo
prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão o
prazo de 15 dias úteis para opinar sobre as matérias,
prorrogável por igual período, nos termos do art. 376,
III, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– A Presidência recebeu os Ofícios nºs 95 a 99, de
2011, do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, comunicando que foi dado conhecimento
aos membros daquele Órgão técnico do inteiro teor
dos Avisos nºs 42 a 46, de 2011, respectivamente, e
recomendando os seus arquivamentos.
São os seguintes os Ofícios:
OF. 95/2011/CAE
Brasília, 10 de maio de 2011
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 14ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada em 10 de maio, foi dado
conhecimento à Comissão do Aviso n° 42 de 2011
(n° 110/MF), de 28 de abril de 2011, do Ministério da
Fazenda, informando, no contexto do Programa, de
Emissão de Títulos e de Administração de Passivos
de Responsabilidade do Tesouro Nacional no Exterior
e em cumprimento ao art. 4º da Resolução do Senado
Federal n° 20/04, que o Tesouro Nacional não realizou
emissões de títulos da República no primeiro trimestre
de 2011. O expediente foi encaminhado aos membros
da Comissão por meio do OF. CAE n° 12/2011-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
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OF. 96/2011/CAE
Brasília, 10 de maio de 2011
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 14ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada em 10 de maio, foi dado
conhecimento à Comissão do Aviso nº 43 de 2011
(n° 032/2011-BCB), de 29 de abril de 2011, do Banco
Central do Brasil, encaminhando, em cumprimento
ao disposto na Lei nº 9.069/95, o demonstrativo das
emissões do real referentes ao primeiro trimestre de
2011, as razões delas determinantes e a posição das
reservas internacionais a elas vinculadas, bem como
o relatório da execução da programação monetária. O
expediente foi encaminhado aos membros da Comissão por meio do OF. CAE n° 12/2011-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
OF. 97/2011/CAE
Brasília, 10 de maio de 2011
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 14ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 10 de maio, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso n° 44 de 2011 (n°
532-Seses-TCU-Plenário), de 27 de abril de 2011, do
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia
do Acórdão proferido nos autos do processo n° TC022.065/2010-5, pelo Plenário daquela Corte, na Sessão Ordinária de 27/4/2011, bem como do Relatório e
do Voto que o fundamentam. O Acórdão em questão
é referente ao acompanhamento da operação de crédito autorizada pela Resolução n° 41 de 2010 desta
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Casa. O expediente foi encaminhado aos membros da
Comissão por meio do OF. CAE n° 12/2011-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos .
OF. 98/2011/CAE
Brasília, 10 de maio de 2011
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 14ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 10 de maio, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso n° 45 de 2011 (n°
525-Seses-TCU-Plenário), de 27 de abril de 2011,
do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do Acórdão proferido nos autos do processo n°
TC-025.597/2010-8, pelo Plenário daquela Corte, na
Sessão Ordinária de 27/4/2011, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam. O Acórdão em
questão é referente ao acompanhamento da operação de crédito autorizada pela Resolução n° 50
de 2010 desta Casa. O expediente foi encaminhado
aos membros da Comissão por meio do OF. CAE n°
12/2011-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
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OF. 099/201 1/CAE
Brasília, 10 de maio de 2011
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da
14ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada em 10 de maio, foi dado conhecimento
à Comissão do Aviso n° 46 de 2011 (n° 109/GMF), de 28
de abril de 2011, do Ministério da Fazenda, encaminhando, em cumprimento ao art. 41 da Resolução do Senado
Federal n° 43/01, relatório contendo as características
das operações de crédito analisadas no âmbito daquele
Ministério no mês de março de 2011, tabela demonstrativa da Dívida Consolidada Líquida dos Estados e do
Distrito Federal, e a relação entre a Dívida Consolidada
Líquida e a Receita Corrente Líquida dos Municípios. O
expediente foi encaminhado aos membros da Comissão
por meio do OF. CAE n° 12/2011-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP –
RO) – Os Avisos nºs 42 a 46, de 2011, vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP –
RO) – A Presidência recebeu o Aviso nº 58, de 2011
(nº 698/2011, na origem), do Tribunal de Contas da
União, que encaminha Relatório de suas Atividades,
referente ao 1º trimestre de 2011.
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– O Aviso nº 58, de 2011, vai à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– A Presidência recebeu o Aviso nº 59, de 2011 (nº
680/2011, na origem), do Tribunal de Contas da União,
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que encaminha cópia do Acórdão nº 1.365/2011-TCU,
referente ao acompanhamento da operação de crédito autorizada pela Resolução nº 33/2010, do Senado
Federal (TC 022.073/2010-8).
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– O Aviso nº 59, de 2011, vai à Comissão de Assuntos
Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP –
RO) – A Presidência recebeu da Excelentíssima Se-

JUNHO22047
2011
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nhora Presidente da República as Mensagens nºs 41,
de 2011-CN (nº 171, de 2011, na origem), e 42, de
2011-CN (nº 172, de 2011, na origem), encaminhando, respectivamente, os seguintes projetos de lei do
Congresso Nacional:
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O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP –
RO) – Os Projetos de Lei nºs 3 e 4, de 2011-CN, vão
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
Nos termos do art. 112 da Resolução nº 1, de
2006-CN, ﬁca estabelecido o seguinte calendário para
tramitação dos projetos:
Leitura: 6-6-2011
até 11-6 prazo para publicação e distribuição de
avulsos;
até 19-6 prazo para apresentação de emendas;
até 24-6 prazo para publicação e distribuição de avulsos das emendas apresentadas; e
até 9-7 prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do Congresso
Nacional.
As matérias serão publicadas em avulsos e no Diário do Senado Federal de 7 de junho do corrente.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP –
RO) – Os Srs. Senadores Maria do Carmo Alves e
Romero Jucá enviaram discursos à Mesa, para serem publicados na forma do disposto no art. 203, do
Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (Bloco/DEM
– SE. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem celebramos o Dia
Mundial do Meio Ambiente, uma data instituída pelas
Nações Unidas, em 1972, para convergência entre os
povos na solução dos imensos problemas ambientais
que nos desaﬁam. A data marca também um momento mundial de esperanças renovadas na construção
de um novo paradigma de relacionamento entre o ser
humano e seu ambiente.
Começo falando de esperança, Sr. Presidente,
porque temos presenciado a cada ano uma crescente
manifestação do desequilíbrio ecológico por que passa
o planeta, com chuvas, secas, calores e frios intensiﬁcados e conseqüências sociais catastróﬁcas.
Muitos povos já lidam com a insegurança alimentar proporcionada pelas mudanças climáticas, que
devastam plantações e tornam escassos e caros os
alimentos. Outros também já lidam com a escassez
de água e esses fatores têm motivado o deslocamento migratório de grandes massas humanas em alguns
continentes.
Aqui, tivemos um ano marcado por secas, enchentes e deslizamentos de terra que custaram a vida de
muitos brasileiros e nos colocaram diante do terror e
da impotência humana frente às forças da natureza.

677

Junho de 2011

Cabe, nesta Semana do Meio Ambiente, que
também instituímos para reﬂexão nacional do tema,
demonstrar nossa preocupação com questões que
estão na pauta de discussão da sociedade brasileira
e cujos impactos ambientais ainda não nos são conhecidos.
Estamos seguindo com as obras para transposição do Rio São Francisco, alterando o já fragilizado
contexto de umas das principais bacias hidrográﬁcas
brasileiras, sem que tenhamos real idéia do que disso
possa resultar.
Sobre isso, faço meu o alerta do geógrafo alagoano João André Amorim, pós-graduado em História do
Nordeste Brasileiro, em seu artigo sobre a transposição
do Rio São Francisco e os danos ambientais decorrentes, onde pontua que transpor um rio pode se tornar
um problema ecológico de proporções desconhecidas
e lembra que um rio é mais do que água deslocandose em uma vala no solo, pois é um ecossistema de
natureza complexa e forma um conjunto orgânico onde
o todo é mais do que a soma das partes.
Ele conclui, em seu artigo, que os benefícios a
serem criados pela transposição também seriam possíveis através de alternativas que dispusessem da própria
capacidade hídrica do Nordeste e que não gerassem
os malefícios que poderiam resultar e que consumiriam centenas de anos para sua correção ou mesmo
que tornariam irreparável o prejuízo natural.
Também parece oportuno trazer à reﬂexão nessa Semana Nacional e Dia Mundial do Meio Ambiente
as questões relativas à matriz energética brasileira e
as soluções que vêm sendo pensadas como suporte
para o futuro.
A despeito das medidas de precaução que vários
países adotaram em relação à sua política nuclear e
do temor da maioria dos brasileiros que assistiram a
tragédia recentemente vivida no Japão, continuamos a
cogitar o incremento do programa nuclear brasileiro e
a construção de novas quatro usinas, uma delas possivelmente no Estado de Sergipe ou próxima dele.
Parece adequada a reﬂexão, senhoras e senhores, uma vez que estamos nos trópicos, dispomos de
ventos e luz solar em condições privilegiadas e podemos investir em alternativas de maior segurança para
a população.
Dispomos também de uma capacidade hídrica
invejável e bem explorada para ﬁns energéticos, que
tiveram papel preponderante para o desenvolvimento
brasileiro no Século XX, mas que atualmente não tem
encontrado consenso quanto à relação entre custos e
benefícios que novas unidades possam apresentar.
Na semana passada tivemos autorizada a construção da usina de Belo Monte na parte paraense da
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Bacia do Rio Xingu, deﬁnindo mais de 20 anos de
polêmica quanto aos danos ambientais e sociais que
serão provocados.
Por ﬁm, também cabe registrar o recebimento
do Projeto do novo Código Florestal pelo Senado, que
dará a esta casa a oportunidade de revisar os pontos
que não se adéquam à perspectiva sócio-econômico-ambiental determinada pelos novos tempos.
O que percebemos, Sr. Presidente, ao traçar um
paralelo entre todos os assuntos levantados aqui, é
que os novos tempos exigem uma solução ‘integral’,
que contemple em conjunto os aspectos ambientais,
cientíﬁcos, políticos, sociais e econômicos. Tal solução,
entretanto, só poderá ser embasada por uma transformação de mentalidade, pela construção de um novo
olhar que reconheça os recursos naturais, a diversidade e o equilíbrio biológico como o maior patrimônio
que dispomos para enfrentar o futuro.
E concluo falando de esperança, assim como comecei, porque acredito que temos condições de chegar às melhores soluções e que não nos furtaremos
à História na deﬁnição de melhores horizontes para
os brasileiros, das atuais e das próximas gerações.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente
Muito obrigada!
O SR ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, a Justiça do Trabalho comemorou, dia
2 de maio passado, os 70 anos de sua instalação no
Brasil. Nasceu, em 1941, como um braço funcional do
Executivo, por força das características especiais que
assumiu a Administração Pública sob o Estado Novo
varguista. Entretanto, sua característica de Órgão jurisdicional foi rapidamente reconhecida por decisão do
Supremo Tribunal Federal, tomada já em 1943.
Formal e permanentemente vinculada ao Poder
Judiciário a partir da Constituição de 1946, a Justiça
do Trabalho veio se consolidando, desde então, como
uma das instituições públicas mais dinâmicas e respeitadas em nosso País. E, para isso, ela não teve receio
de mudar, de crescer e de se modernizar, demonstrando sempre, ao longo desse processo, a prioridade e o
zelo que de regra confere ao desaﬁo de fazer valer a
justiça, no mundo do trabalho.
Os direitos trabalhistas formam âmbito relevante
dos assim chamados direitos humanos de segunda
geração. Diz a Declaração Universal dos Direitos do
Homem: “Todo aquele que trabalha tem direito a remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim
com a sua família, uma existência compatível com a
dignidade humana”.
Essa garantia, entretanto, não depende da situação da economia, ou do avanço da Lei, somente.
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Requer, mais ainda, que a justiça e que a equidade
se façam no caso concreto. E é com esse propósito
fundamental que, hoje, distribuem-se por todo o território nacional as diversas representações da jurisdição trabalhista.
Reﬁro-me, Sr. Presidente, aos 24 Tribunais Regionais do Trabalho e às quase 1.400 Varas trabalhistas presentes em todas as regiões brasileiras, sob a
liderança dos 27 Ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Nesse verdadeiro complexo institucional, cerca
de 3.600 juízes e quase 41 mil servidores se desdobram no processamento de um gigantesco estoque
de trabalho – estimado em mais de sete milhões de
processos, por exemplo, ao ﬁm do ano de 2009 –, ao
qual todo ano somam-se cerca de outros três milhões
de feitos novos.
Trata-se, é evidente, de um desaﬁo de proporções
monumentais, que vai sendo vencido com entrega e
dedicação, a despeito das limitações institucionais que,
como sobre todo o restante da máquina administrativa
do Estado, também pesam sobre a Justiça do Trabalho. Oportuna, por isso, a lembrança que teve o Senador José Pimentel quando propôs, na condição de
primeiro signatário, o Requerimento nº 392, de 2011,
que estabeleceu a presente homenagem.
Congratulo-me, portanto, Sr. Presidente, com todos os Ministros, Magistrados e Servidores da Justiça
trabalhista, em todo o Brasil, pela passagem de data
tão signiﬁcativa quanto os 70 anos de instalação da
Justiça do Trabalho. São esses agentes públicos, mais
que quaisquer outros, os que souberam engrandecer
e fazer brilhar a história dessa importante e imprescindível instituição.
É o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária,
a realizar-se amanhã às 14 horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 451, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 467, de 2008-Complementar,
da Senadora Ideli Salvatti, que altera a Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro
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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.
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 475, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 1, de
2010-Complementar (nº 12/2003-Complementar, na Casa de origem, do Deputado Sarney
Filho), que ﬁxa normas, nos termos dos incisos
III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art.
23 da Constituição Federal, para a cooperação
entre a União, os Estados, o Distrito Federal
e os 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.
(Pendente de:
– leitura do parecer da CCJ;
– emissão de pareceres da CRA e da
CMA.)
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 476, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010
(nº 219/2003, na Casa de origem, do 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.
(Pendente de:
– leitura dos pareceres da CCJ, CCT e
CDH;
– emissão de parecer da CRE.)
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4
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.
5
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 632, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 632, de 2010 (nº
2.128/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Cooperação Cientíﬁca e Tecnológica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Socialista do Vietnã, celebrado em
Hanói, no dia 10 de julho de 2008.
Parecer favorável, sob nº 352, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator ad hoc: Senador Aníbal Diniz.
6
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 635, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 635, de 2010 (nº
2.402/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Primeiro Protocolo Adicional
ao Acordo de Alcance Parcial Agropecuário nº
3, que protocoliza o Acordo de Constituição
do Comitê Veterinário Permanente do Cone
Sul ao amparo do Tratado de Montevidéu de
1980, assinado entre os Governos da República Argentina, da República Federativa do
Brasil, da República do Paraguai, da República
Oriental do Uruguai, da República da Bolívia
e da República do Chile, em Montevidéu, em
8 de agosto de 2006.
Parecer favorável, sob nº 353, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator ad hoc: Senador Gim Argello.
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7
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 72, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 72, de 2011 (nº
568/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Transferência
de Pessoas Condenadas dos Estados Partes
do Mercosul com a República da Bolívia e a
República do Chile, assinado na cidade de Belo
Horizonte, em 16 de dezembro de 2004.
Parecer favorável, sob nº 354, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relatora: Senadora Gleisi Hoffmann.
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missão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida também a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (indicadores
de produtividade).
11
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).

8

12

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 77, DE 2011

REQUERIMENTO Nº 573, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 77, de 2011 (nº
2.827/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo Bilateral sobre Serviços Aéreos entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo do Estado
de Israel, celebrado em Brasília, no dia 22 de
julho de 2009.
Parecer favorável, sob nº 355, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Paulo
Bauer.
9
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).

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).
13
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
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).

10
14
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 Co-

REQUERIMENTO Nº 579, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 579, de 2011, da Senadora Marisa Serrano, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
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Senado nº 322, de 2010, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Educação, Cultura
e Esporte (regulameta proﬁssão de DJ).
15
REQUERIMENTO Nº 580, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 580, de 2011, da Senadora Marisa Serrano, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 152, de 2011, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Educação, Cultura
e Esporte (exame de proﬁciência para registro
proﬁssional).
16
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).
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17
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).
18
REQUERIMENTO Nº 603, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 603, de 2011, do Senador Valdir Raupp,
solicitando a retirada, em caráter deﬁnitivo,
do Projeto de Lei do Senado nº 47, de 2006,
de sua autoria.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Damos por encerrada esta sessão de hoje.
Obrigado.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 57
minutos)
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