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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2011

Ata da 222ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 6 de dezembro de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Marta Suplicy, e dos Srs. Waldemir Moka,
Cícero Lucena, Anibal Diniz e Delcídio do Amaral
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se às 23 horas e 9 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
OF. GSJV Nº 216/11
Brasília, 6 de dezembro de 2011
Assunto: referente ao Requerimento nº 1.413, de 2011
Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, informo que não
poderei desempenhar a missão oﬁcial objeto do Requerimento nº 1.413 em razão da necessidade de estar presente na Casa para a discussão e votação das
relevantes matérias que constam da Ordem do Dia.
Agradeço antecipadamente a atenção dispensada ao assunto, aproveitando para apresentar protestos
de elevada estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Jorge Viana.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação e será juntado ao processado do Requerimento
nº 1.413, de 2011.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 445 e
446, 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 90 e 91, de 2011, e recomendando os
seus arquivamentos.
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Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos .
OF. 446/2011/CAE
Brasília, 23 de novembro de 2011.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da
64ª Reunião, Extraordinária, da comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 22 de novembro, foi dado
conhecimento à Comissão do Aviso nº 91 de 2011 (nº
388/MF), de 4 de novembro de 2011, do Ministério da
Fazenda, encaminhando, em cumprimento ao art. 4º
da Resolução do Senado Federal nº 20/04, relatório
sobre as emissões de títulos da República no período
de 1º de julho a 30 de setembro de 2011. O expediente
foi encaminhado aos membros da Comissão por meio
do OF. CAE nº 52/2011-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Os Avisos nºs 90 e 91, de 2011 vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
OF. GLPMDB nº 308/2011
Brasília, 6 de dezembro de 2011

Brasília, 23 de novembro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a cessão das vagas ora destinadas ao PSC
no Bloco Parlamentar da Maioria, ao Partido da República – PR, nas seguintes Comissões:

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião da
64ª Reunião, Extraordinária, da comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 22 de novembro, foi dado
conhecimento à Comissão do Aviso nº 90 de 2011 (nº
112/2011-BCB), de 28 de outubro 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 terceiro 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 nº 52/2011-Circular.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.

São os seguintes os Ofícios:
OF. 445/2011/CAE
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 720, DE 2011
(De autoria do Senador Valdir Raupp)
Altera o § 4º, do art. 6º, da Lei nº 11.101,
de 9 de fevereiro de 2005, para estabelecer
em um ano o prazo máximo de suspensão
do curso da prescrição e de todas as ações
e execuções em face do devedor, na recuperação judicial.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 4º do art. 6º da Lei nº 11.101, de 9 de
fevereiro de 2005 (Lei de Recuperação de Empresas),
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 6º ...................................................
..............................................................
§ 4o Na recuperação judicial, a suspensão
de que trata o caput deste artigo em hipótese
nenhuma excederá o prazo improrrogável de
1 (um) ano contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos
credores de iniciar ou continuar suas ações
e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.
..................................................... (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (Lei de
Recuperação de Empresas – LRE), determina que o
deferimento do processamento da recuperação judicial
suspende o curso da prescrição e de todas as ações
e execuções em face do devedor.
A ﬁnalidade dessa suspensão é proporcionar ao
devedor melhores condições para organizar a reestruturação da empresa.
A norma vigente estabelece em cento e oitenta
dias o prazo máximo dessa suspensão.
Esse prazo tem-se revelado insuﬁciente, especialmente quando se trata de grandes empresas, caso
em que a recuperação judicial se torna complexa, envolvendo grande número de credores e provocando
vários questionamentos.
Tem sido comum que a deliberação da assembléia
de credores acerca do plano de recuperação ocorra
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após esse prazo, sem que o devedor tenha responsabilidade pelo atraso.
Por essa razão, o Poder Judiciário tem admitido
a extensão desse prazo – embora a lei estabeleça ser
ele improrrogável –, em razão da importância da recuperação judicial para a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses
dos credores, promovendo, assim, a preservação da
empresa, sua função social e o estímulo à atividade
econômica (art. 47 da LRE).
Passados seis anos de vigência da LRE, veriﬁca-se a necessidade de promover alguns ajustes no
seu texto, com o ﬁm de melhor adequá-la à realidade.
Com esse objetivo, propomos aumentar o prazo
máximo de suspensão do curso da prescrição e de
todas as ações e execuções em face do devedor, na
recuperação judicial, que passará a ser de um ano, em
lugar de cento e oitenta dias, como prevê o dispositivo
legal vigente.
Certos de que a proposição aperfeiçoa a legislação, contribuindo para a manutenção da empresa,
contamos com o apoio dos ilustres Pares para sua
aprovação.
Sala das Sessões, – Senador Valdir Raupp.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 11.101, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2005
....................................................................................
Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento
do processamento da recuperação judicial suspende o
curso da prescrição e de todas as ações e execuções
em face do devedor, inclusive aquelas dos credores
particulares do sócio solidário.
§ 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver
se processando a ação que demandar quantia ilíquida.
§ 2o É permitido pleitear, perante o administrador
judicial, habilitação, exclusão ou modiﬁcação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de
natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que
se refere o art. 8o desta Lei, serão processadas perante
a justiça especializada até a apuração do respectivo
crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores
pelo valor determinado em sentença.
§ 3o O juiz competente para as ações referidas
nos §§ 1o e 2o deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação
judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria.
§ 4o Na recuperação judicial, a suspensão de
que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma
excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da
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recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do
prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar
suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o deste artigo à
recuperação judicial durante o período de suspensão
de que trata o § 4o deste artigo, mas, após o ﬁm da
suspensão, as execuções trabalhistas poderão ser
normalmente concluídas, ainda que o crédito já esteja
inscrito no quadro-geral de credores.
§ 6o Independentemente da veriﬁcação periódica perante os cartórios de distribuição, as ações que
venham a ser propostas contra o devedor deverão ser
comunicadas ao juízo da falência ou da recuperação
judicial:
I – pelo juiz competente, quando do recebimento
da petição inicial;
II – pelo devedor, imediatamente após a citação.
§ 7o As execuções de natureza ﬁscal não são
suspensas pelo deferimento da recuperação judicial,
ressalvada a concessão de parcelamento nos termos
do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária especíﬁca.
§ 8o A distribuição do pedido de falência ou de
recuperação judicial previne a jurisdição para qualquer
outro pedido de recuperação judicial ou de falência,
relativo ao mesmo devedor.
....................................................................................
(Às Comissões de Assuntos Econômicos;
e de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 721, DE 2011
Dá nova redação ao art. 57 da Medida
Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, para reduzir e escalonar, por faixa
de receita bruta anual da pessoa jurídica,
o valor das multas por descumprimento de
obrigação acessória criada com base no art.
16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 57 da Medida Provisória nº 2.15835, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 57. O sujeito passivo que deixar de
apresentar nos prazos ﬁxados declaração,
demonstrativo ou escrituração digital exigidos
nos termos do art. 16 da Lei nº 9.779, de 19
de janeiro de 1999, ou que os apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado para
apresentá-los ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela Secretaria da
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Receita Federal do Brasil, e sujeitar-se-á às
seguintes multas, independentemente do regime ﬁscal a que se submeta:
I – por apresentação extemporânea:
a) R$500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que auﬁram receita bruta anual igual
ou inferior a R$3.600.000,00 (três milhões e
seiscentos mil reais);
b) R$1.000,00 (mil reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas jurídicas que auﬁram receita bruta anual superior
a R$3.600.000,00 (três milhões e seiscentos
mil reais) e igual ou inferior a R$48.000.000,00
(quarenta e oito milhões de reais);
c) R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
por mês-calendário ou fração, relativamente
às pessoas jurídicas que auﬁram receita bruta
anual superior a R$48.000.000,00 (quarenta
e oito milhões de reais);
II – por informações incorretas ou omitidas, inclusive em relação a terceiros pelos
quais seja responsável tributário:
a) R$5,00 (cinco reais) para cada grupo
de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas, relativamente às pessoas jurídicas que
auﬁram receita bruta anual igual ou inferior
a R$3.600.000,00 (três milhões e seiscentos
mil reais);
b) R$10,00 (dez reais) para cada grupo
de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas,
relativamente as pessoas jurídicas que auﬁram
receita bruta anual superior a R$3.600.000,00
(três milhões e seiscentos mil reais) e igual ou
inferior a R$48.000.000,00 (quarenta e oito
milhões de reais);
c) R$20,00 (vinte reais) para cada grupo
de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas,
relativamente às pessoas jurídicas que auﬁram
receita bruta anual superior a R$48.000.000,00
(quarenta e oito milhões de reais).
§ 1º A multa prevista no inciso I do caput
deste artigo será reduzida:
I – à metade, quando a declaração, demonstrativo ou escrituração digital for apresentado após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício;
II – a setenta e cinco por cento, se houver a apresentação da declaração, demonstrativo ou escrituração digital no prazo ﬁxado
em intimação.
§ 2° A multa prevista no inciso II do caput
deste artigo será reduzida a setenta e cinco por
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cento, se houver a correção das informações
apresentadas no prazo ﬁxado em intimação.
§ 3° A multa prevista no inciso II do caput deste artigo não será aplicada no caso
de retiﬁcação das informações e sanadas as
omissões voluntariamente pelo contribuinte antes de qualquer procedimento de ofício.” (NR)
Art. 2º As multas relativas à Escrituração Fiscal
Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(EFD-PIS/Coﬁns) somente serão aplicadas após a
extinção deﬁnitiva do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (DACON), de maneira a evitar
a duplicidade de penalidades sobre as informações
prestadas pela mesma pessoa jurídica.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de
1999, delegou à Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) dispor sobre as obrigações acessórias relativas
aos impostos e contribuições por ela administrados.
Em caso de atraso ou falta de entrega de declaração,
demonstrativo ou escrituração digital criados pela RFB,
o art. 57 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, comina multa de R$5.000,00 por mês-calendário. Em caso de incorreção ou omissão na declaração entregue, a multa será de 5%, não inferior a
R$100,00, do valor da respectiva transação comercial
ou operação ﬁnanceira.
Hoje, sujeitam-se ao pagamento dessas multas
irrazoáveis as pessoas jurídicas obrigadas à entrega
das seguintes declarações, demonstrativos ou escriturações digitais:
a) DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais);
b) DCIDE (Declaração da Cide-Combustíveis);
c) DCP (Demonstrativo do Crédito Presumido de IPI);
d) DECRED (Declaração de Operações com Cartão
de Crédito);
e) DIF-Bebidas (Declaração Especial de Informações
Fiscais relativas à Tributação de Bebidas);
f) DIF-Cigarros (Declaração Especial de Informações
Fiscais relativas à Tributação de Cigarros);
g) DIF-Papel Imune (Declaração Especial de Informações Fiscais relativas ao Controle do Papel
Imune);
h) DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias);
i) DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde);
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j) DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais de Produtos
Controlados);
k) DSTA (Declaração de Substituição Tributária do
Setor Automotivo);
l) ECD (Escrituração Contábil Digital);
m) EFD-PIS/Coﬁns (Escrituração Fiscal Digital da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social).
O objetivo deste projeto de lei é oferecer àquelas
pessoas jurídicas, independentemente do regime ﬁscal, um tratamento mais justo e proporcional quanto à
aplicação de penalidades por descumprimento de obrigações tributárias acessórias, com a redução e escalonamento das multas. O valor das multas é escalonado
por faixa de receita bruta, tendo por marco o limite da
microempresa no Estatuto Nacional da Microempresa
e da Empresa de Pequeno Porte (R$3.600.000,00) e o
da opção pelo Lucro Presumido no Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica (R$ 48.000.000,00).
É cediço que a legislação tributária tem por ﬁnalidade buscar eﬁciência na ação ﬁscal, permitindo ao
agente público identiﬁcar a ocorrência do fato gerador
para exigir o correspondente tributo, caso seja cabível. Assim, as obrigações acessórias tributárias têm
importante papel como mecanismos garantidores do
cumprimento da obrigação principal, uma vez que é por
meio destas que os contribuintes acabam por municiar o
ﬁsco com uma série de informações que serão usadas
para aumentar a eﬁciência da ﬁscalização tributária.
Ocorre que, na busca desse objetivo, o legislador
constituinte limitou a ação ﬁscal a direitos assegurados
constitucionalmente ao cidadão contribuinte, impondo
à Administração Pública o dever de agir de forma razoável, proporcional e eﬁciente.
Nesse diapasão, destaca-se o princípio do não
conﬁsco, previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal (CF), o qual objetiva proteger os contribuintes de
eventuais cobranças abusivas por parte do Estado, limitando o poder/dever de tributar. Ademais, a evolução
do direito tem levado a doutrina e a jurisprudência a
adotarem como parâmetros a razoabilidade e a proporcionalidade para aplicação das sanções tributárias.
O binômio razoabilidade/proporcionalidade pode
ser sintetizado como a exigência de não haver discrepância entre o meio utilizado pelo legislador e o ﬁm pelo
mesmo desejado, sendo que a falta de congruência
e adequação, seja em abstrato ou no caso concreto,
torna excessiva e desarrazoada a medida.
Assim, à luz dos princípios constitucionais do não
conﬁsco, razoabilidade e proporcionalidade, a pena
imposta deve ser adequada, de maneira que seja apta
a produzir o resultado desejado; deve ser necessária,
ou seja, deve ser insubstituível por outro meio menos
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gravoso e igualmente eﬁcaz; e deve ser proporcional
em sentido estrito, estabelecendo uma relação ponderada entre o grau de restrição da infração e o grau
de realização do objetivo.
Nesse sentido, a aplicação das sanções tributárias deve levar em consideração o porte do contribuinte, ou seja, uma pequena empresa, que possui uma
estrutura reduzida e muitas vezes precária, não pode
ser apenada pelo descumprimento de uma obrigação tributária acessória da mesma forma que uma de
grande porte, que possui uma estrutura muito maior
e mais capacitada.
Cabe observar, inclusive, que a imposição de
multas exorbitantes pode, muitas vezes, implicar em
redução do patrimônio das empresas para o seu
adimplemento, sendo uma ameaça ao princípio de
continuidade da empresa, bem como ao direito de
propriedade (art. 5º, inciso XXII, e art. 170, incisos II
e III, da CF).
Dessa forma, a empresa que deixar de apresentar
a ECD ou EFD-PIS/Coﬁns, por exemplo, por um prazo de um ano (doze meses), deverá pagar uma multa
no valor de R$60.000,00. É notório que o peso desta
multa pode inviabilizar a continuidade de empresas de
pequeno porte que, por vedação legal, não possam
aderir ao Simples Nacional.
Causa-nos espécie a coexistência de multas
para a não apresentação da EFD-PIS/Coﬁns e do
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(DACON). A legislação pretende punir em duplicidade
a mesma falta, qual seja, o atraso ou incorreção das
informações relativas ao PIS/Pasep e à Coﬁns, o que
é completamente desproporcional.
Ressaltamos que este projeto de lei está calcado
em parâmetros já sedimentados na legislação tributária,
como a deﬁnição do porte dos contribuintes com base
em faixas de receita bruta, bem como a utilização dos
redutores previstos no § 2º do art. 7º da Lei nº 10.426,
de 24 de abril de 2002, o que facilita a compreensão
acerca do método utilizado para se chegar às multas
propostas.
A redução de multas aqui proposta, por alcançar todas as pessoas jurídicas indistintamente, não
corresponde a tratamento diferenciado, razão pela
qual não são aplicáveis a este projeto de lei as medidas de estimação e compensação de perdas de
receita prescritas no art. 14 da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Contamos com o apoio dos ilustres Pares para o
aperfeiçoamento e a aprovação desta relevante matéria.
Sala das Sessões, – Senador Francisco Dornelles.
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LEGISLAÇÃO CITADA
MEDIDA PROVISÓRIA No 2.158-35,
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.
Altera a legislação das Contribuições
para a Seguridade Social – COFINS, para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público –
PIS/PASEP e do Imposto sobre a Renda, e
dá outras providências
....................................................................................
Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de
1999, acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
I – R$5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas jurídicas que deixarem
de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações
ou esclarecimentos solicitados;
II – cinco por cento, não inferior a R$100,00 (cem
reais), do valor das transações comerciais ou das operações ﬁnanceiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário,
no caso de informação omitida, inexata ou incompleta.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica
optante pelo SIMPLES, os valores e o percentual referidos neste artigo serão reduzidos em setenta por cento.
....................................................................................
LEI Nº 9.779, DE 19 DE JANEIRO DE 1999
Altera a legislação do Imposto sobre a
Renda, relativamente à tributação dos Fundos de Investimento Imobiliário e dos rendimentos auferidos em aplicação ou operação
ﬁnanceira de renda ﬁxa ou variável, ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, à
incidência sobre rendimentos de beneﬁciários no exterior, bem assim a legislação do
Imposto sobre Produtos Industrializados
– IPI, relativamente ao aproveitamento de
créditos e à equiparação de atacadista a estabelecimento industrial, do Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
Relativas a Títulos e Valores Mobiliários – IOF,
relativamente às operações de mútuo, e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
relativamente às despesas ﬁnanceiras, e dá
outras providências
....................................................................................
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal
dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos
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impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o
seu cumprimento e o respectivo responsável.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos
– decisão terminativa.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os pareceres lidos vão à publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.347, de
2011, da Comissão de Assuntos Econômicos, concluindo pela apresentação do Projeto de Resolução
nº 57, de 2011 (MSF 146/2011), que autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de
crédito externo, no valor total de até quinze milhões de
dólares dos Estados Unidos da América, com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID).
A proposição ﬁcará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a ﬁm de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, f, do Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 457, de 2011,
do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos,
que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do
Projeto de Lei do Senado nº 353, de 2009.
É o seguinte o Ofício:
OF. 457/2011/CAE
Brasília, 29 de novembro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão aprovou, em reunião realizada nesta
data, o Projeto de Lei do Senado nº 353, de 2009, que
“dispõe sobre a criação de Zona de Processamento de
Exportação (ZPE) no Município de Rondonópolis, no Estado de Mato Grosso”, com as Emendas nºs 1 e 2-CAE.
Atenciosamente, Senador Delcídio do Amaral,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com referência ao Ofício nº 457, 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.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 456, de 2011,
do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos,
que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do
Projeto de Lei do Senado nº 40, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
OF. 456/2011/CAE
Brasília, 29 de novembro de 2010
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
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que, em reunião realizada na presente data, no Turno
Suplementar de Discussão, o Substitutivo oferecido ao
Projeto de Lei do Senado nº 40, de 2011, que “altera a
Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990, e a Lei nº 8.352,
de 28 de dezembro de 1991, para autorizar o acesso
dos bancos cooperativos aos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT) para ﬁns de concessão
de crédito rural”, foi dado como deﬁnitivamente adotado, de acordo com o art. 284, do RISF.
Respeitosamente, Senador Delcídio do Amaral,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Com referência ao Ofício nº 456, 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.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 257, de 2011,
do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, que
comunica a apreciação, em caráter terminativo, do
Projeto de Lei do Senado nº 391, de 2003.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 257/2011 – Presidência/CAS
Brasília, 30 de novembro de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em decisão
terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 391, de
2003, de autoria do Senador Paulo Paim, que proíbe a publicação em jornais de anúncio de emprego,
sem a devida identiﬁcação da empresa contratante,
e a Emenda nº 1-CAS.
Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com referência ao Ofício nº 257, 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.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência recebeu o Aviso nº 93, de 2011
(nº 412/2011, na origem), do Ministro de Estado da Fazenda, que comunica a constatação de irregularidade
em operação de crédito realizada pelo Município de
Novo Cabrais – RS.
É o seguinte o Aviso:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O Aviso nº 93, de 2011 vai à Comissão de
Assuntos Econômicos.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência recebeu o Aviso nº 94, de
2011 (nº 416/2011, na origem), do Ministro de Estado
da Fazenda, que encaminha o relatório com as ca-
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racterísticas das operações de crédito analisadas no
âmbito daquela Pasta, no mês de outubro de 2011, a
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.
É o seguinte o Aviso:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Aviso nº 94, de 2011, vai à Comissão de
Assuntos Econômicos.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência recebeu o Aviso nº 95, de 2011
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(nº 1.741/2011, na origem), do Tribunal de Contas da
União, que encaminha Relatório de suas Atividades,
referente ao 3º trimestre de 2011.
É o seguinte o Aviso:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – SP)
– O Aviso nº 95, de 2011, vai à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 147,
de 2011 (nº 544/2011, na origem), pela qual a Senhora
Presidente da República solicita seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, com garantia
da República Federativa do Brasil, no valor de até seis
milhões, duzentos e trinta e um mil dólares dos Estados Unidos da América, entre o Estado de Rondônia
e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID,
cujos recursos destinam-se ao ﬁnanciamento parcial do
Projeto de Modernização da Administração Tributária,
Financeira e Patrimonial – PROFISCO.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, as seguintes matérias:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 123, DE 2011
(Nº 1.608/2007 na Casa de origem,
do Deputado Arnon Bezerra)
Altera o art. 3º da Lei nº 9.472, de 16
de julho de 1997, para proibir o bloqueio
de terminais móveis utilizados no setor de
telecomunicações.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera o art. 3º da Lei nº 9.472, de
16 de julho de 1997, para proibir o bloqueio de terminais móveis utilizados no setor de telecomunicações.
Art. 2º O art. 3º da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 3º O usuário de serviços de telecomunicações tem direito:
II – à liberdade de escolha de sua prestadora de serviço, sendo vedada a venda de terminais móveis com dispositivo de bloqueio para
uso em outras prestadoras de serviço de telecomunicações, exceto quando optar pelo subsídio
parcial ou integral do preço do aparelho adquirido;
§ 1º No caso do subsídio de que trata
o inciso II, o bloqueio do terminal móvel não
poderá ultrapassar o prazo máximo de 1 (um)
ano, ﬁndo o qual, o usuário terá direito ao desbloqueio sem qualquer ônus.
§ 2º Caso deseje mudar de prestadora, antes de ﬁndo o prazo deﬁnido no § 1º, o
usuário terá direito ao desbloqueio gratuito do
terminal móvel, desde que arque com eventual
multa, de valor proporcional ao tempo de per-
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manência e ao valor do aparelho, estabelecida
em contrato especíﬁco assinado no momento
da habilitação do serviço.”(NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 1.608, DE 2007
Proíbe a prática estabelecida por empresas de telefonia de bloquearem aparelhos celulares para o uso de chips de outras operadoras;
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica proibido o bloqueio de aparelhos celulares a ﬁm de evitar que os mesmos funcionem com
chips de outras operadoras.
§ 1º A venda ou doação de aparelhos bloqueados
acarretará multa à operadora de até 2 (dois) salários
mínimos por aparelho bloqueado comercializado.
§ 2º As operadoras de telefonia móvel têm a obrigação de destravar gratuitamente os aparelhos por ela
bloqueados em até 30 dias após a solicitação do usuário.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Esse projeto vem ao encontro dos anseios dos
usuários dos serviços de telefonia móvel os quais, por
causa do bloqueio, sentem-se verdadeiros “reféns” das
operadoras. A manifestação desse descontentamento
já conta com quase 500 mil adesões em uma campanha de mobilização nacional chamada “bloqueio não”
(www.bloqueionao.com.br). Cabe lembrar que o projeto, além de garantir o direito do consumidor de usar
seu aparelho de celular como convier, também incentiva a livre concorrência e demonstra que a operadora conﬁa na qualidade da prestação de seus próprios
serviços para ﬁdelizar seus clientes. Essa Casa não
pode fechar os olhos para essa prática absurda que
atropela os direitos do consumidor e prejudica a livre
concorrência. Pela importância e urgência da matéria,
contamos com o apoio de nossos ilustres pares para
a aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, 12 de julho de 2007. – Deputado Arnon Bezerra, PTB/CE.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997
Dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e
funcionamento de um órgão regulador e
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outros aspectos institucionais, nos termos
da Emenda Constitucional nº 8, de 1995.
....................................................................................
Art. 3º O usuário de serviços de telecomunicações tem direito:
I – de acesso aos serviços de telecomunicações, com padrões de qualidade e regularidade
adequados à sua natureza, em qualquer ponto do
território nacional;
II – à liberdade de escolha de sua prestadora
de serviço;
III – de não ser discriminado quanto às condições
de acesso e fruição do serviço.
IV – a informação adequada sobre as condições
de prestação dos serviços, suas tarifas e preços;
V – à inviolabilidade e ao segredo de sua comunicação, salvo nas hipóteses e condições constitucional
e legalmente previstas;
VI – a não divulgação, caso o requeira, de seu
código de acesso;
VII – a não suspensão de serviço prestado em
regime público, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização ou por descumprimento de
condições contratuais;
VIII – ao prévio conhecimento das condições de
suspensão do serviço;
IX – ao respeito de sua privacidade nos documentos de cobrança e na utilização de seus dados
pessoais pela prestadora do serviço;
X – de resposta às suas reclamações pela prestadora do serviço;
XI – de peticionar contra a prestadora do serviço
perante o órgão regulador e os organismos de defesa
do consumidor;
XII – à reparação dos danos causados pela violação de seus direitos.
....................................................................................
(Às Comissões de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática; e de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, cabendo à última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 124, DE 2011
(Nº 4.604/2009 na Casa de origem,
do Deputado Marcos Montes)
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, para dispor sobre a divulgação
dos valores de arrecadação e aplicação das
multas de trânsito.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º Esta Lei acrescenta § 2º ao art. 320 da
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, para estabelecer a obrigatoriedade de divulgarão dos valores
arrecadados das multas de trânsito, bem como o destino da arrecadação.
Art. 2º O art. 320 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte §
2º, renumerando-se o atual parágrafo único para § 1º:
“Art. 320. ..............................................
..............................................................
§ 2º A União, os Estados e os Municípios
deverão divulgar, trimestralmente, os valores
arrecadados das multas de trânsito no âmbito
das suas circunscrições, bem como a destinação desses recursos.”(NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 4.604, DE 2009
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, para dispor sobre a divulgação
dos valores de arrecadação e aplicação das
multas de trânsito;
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei acrescenta o parágrafo 2º ao art.
320 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, para
estabelecer a obrigatoriedade de divulgação dos valores arrecadados das multas de trânsito, bem como
o destino da arrecadação.
Art. 2º O art. 320 da Lei nº 9.503, de 1997, passa
a vigorar acrescido do seguinte § 2º, renumerando-se
o atual parágrafo único para § 1º:
“Art. 320. ..............................................
§ 1º .......................................................
§ 2º A União, os Estados e os Municípios
deverão divulgar, trimestralmente, os valores
arrecadados das multas de trânsito no âmbito
da sua circunscrição, bem como a destinação
desses recursos, nos termos de regulamentação do CONTRAN.”(NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A indústria de multas de trânsito é um problema
que vem ocorrendo em quase todas as regiões do
País. Com o argumento de melhorar a segurança, alguns órgãos executivos de trânsito, tanto de Estados
quanto de Municípios, e até da própria União, implantaram sistemas eletrônicos de ﬁscalização de trânsito,
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gerando um crescimento signiﬁcativo da quantidade
de multas aplicadas e o consequente aumento da arrecadação de recursos.
Acontece que esses recursos estão sendo direcionados, em alguns casos, para itens de custeio da
administração, e não para as ﬁnalidades impostas pelo
art. 320 do Código de Trânsito Brasileiro, quais sejam:
sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, ﬁscalização e educação de trânsito.
Portanto, faz-se necessário que União, Estados
e Municípios divulguem os valores arrecadados e a
maneira como esses recursos estão sendo aplicados
em suas respectivas circunscrições. Dessa forma, a
sociedade poderá ﬁscalizar os montantes arrecadados
e a destinação desse dinheiro, exigindo o cumprimento
da Lei e contribuindo para a sua efetiva aplicação na
educação e segurança do trânsito.
Dessa forma, o projeto de lei que ora apresentamos busca dar maior transparência à arrecadação e
aplicação dos recursos oriundos das multas de trânsito.
Por trata-se de uma proposição importante para
a promoção do trânsito seguro e para o bem-estar de
toda a sociedade, esperamos contar com o apoio dos
nobres Colegas Parlamentares para a sua aprovação.
Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 2008. – Deputado Marcos Montes.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
....................................................................................
Art. 320. A receita arrecadada com a cobrança
das multas de trânsito será aplicada, exclusivamente,
em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, ﬁscalização e educação de trânsito.
Parágrafo único. O percentual de cinco por cento
do valor das multas de trânsito arrecadadas será depositado, mensalmente, na conta de fundo de âmbito
nacional destinado à segurança e educação de trânsito.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 125, DE 2011
(Nº 6.549/2009 na Casa de origem,
do Deputado Neilton Mulim)
Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990, para dispor sobre a uniﬁcação
nacional da data de eleição de Conselheiro Tutelar.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 132-A:
“Art. 132-A. A eleição de conselheiro tutelar, para o mandato previsto no art. 132,
realizar-se-á no segundo domingo do mês de
julho, mediante pleito direto e simultâneo em
todo o País, a cada 3 (três) anos.
Parágrafo único. Admitir-se-á, em caráter excepcional, a prorrogação dos mandatos
de conselheiro tutelar vigentes, até a data de
posse dos conselheiros eleitos nos termos do
caput deste artigo.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 6.549, DE 2009
Acrescenta dispositivo à Lei nº 8.069,
de 13 de julho de 1990, para dispor sobre a
uniﬁcação da data de realização da eleição
de Conselheiro Tutelar e dá outras providências;
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990,
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
“Art. 132-A. A eleição de conselheiro tutelar, para o mandato previsto no art. 132,
realizar-se-á no segundo domingo do mês de
julho, mediante pleito direto e simultâneo em
todo o País, a cada três anos.
Parágrafo único. Admitir-se-á, em caráter excepcional, a prorrogação dos mandatos
de conselheiro tutelar vigentes, até a data de
posse dos conselheiros eleitos nos termos do
caput deste artigo.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Em consonância com a visão moderna da infância, o Texto Constitucional reconheceu a condição
peculiar de pessoa em desenvolvimento desse importante e expressivo grupo social, ao assegurar à criança
e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
proﬁssionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito,
à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além
de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
Por seu turno, a Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adoles-
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cente – ECA, normatizou a proteção a esse contingente mais vulnerável, tendo estabelecido diversos
mecanismos para garantir o cumprimento, pelo corpo
social, dos ditames legais protetivos. Nesse contexto,
merece destaque a criação do Conselho Tutelar, “Ora,
permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado
pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos
da criança e do adolescente, deﬁnidos nesta Lei” (art.
130 da Lei nº 8.069, de 1990).
A criação do Conselho Tutelar representou um
avanço na proteção à infância e à adolescência, porquanto possibilitou a desjudicialização das medidas
sociais voltadas para esse grupo, cujas especiﬁcidades devem ser respeitadas e consideradas tanto na
provisão de políticas públicas quanto na aplicação de
sanções e penalidades. É notório que muitas crianças
brasileiras ainda vivem em condições degradantes,
principalmente aquelas que provêm de famílias com
baixo poder aquisitivo e cujo acesso às políticas sociais
é diﬁcultado tanto pela questão da renda quanto pela
falta de conhecimento dos direitos de cidadania pelos
seus genitores. Ademais, crianças e adolescentes de
todas as classes sociais ainda são vítimas diuturnas
da violência doméstica, seja física ou psicológica, não
obstante a existência de legislação que proíbe, terminantemente, esse tipo de tratamento.
Cabe ressaltar que o Conselho Tutelar, no cumprimento de suas atribuições, pode agir contra o Estado
ou a própria família quando houver indícios de que os
direitos das crianças e dos adolescentes estejam sendo violados ou ameaçados. Para tanto, deve tomar as
providências cabíveis para assegurar que os direitos
sejam atendidos e respeitados, de forma a preservar-lhes a dignidade e a qualidade de vida. Cabe-lhe, ainda, provocar o Poder Público para prover as condições
para exercício dos direitos desse grupo social. Nesse
contexto, merece destaque o papel dos Conselhos Tutelares na garantia do direito à educação das crianças
e adolescentes, bem como na sua proteção contra a
violência e o abandono familiares.
Tendo em vista a importância das funções a serem exercidas pelos membros do Conselho Tutelar, o
legislador cuidou de deﬁnir suas atribuições e competências, quantidade mínima de membros e duração do
mandato, atribuindo à lei municipal dispor sobre local
e horário de funcionamento e eventual remuneração,
bem como estabelecer o processo para escolha de
seus membros. Por conseguinte, cada município deﬁne a data de realização das eleições para o cargo.
Contudo, o legislador deixou de preencher uma
lacuna importante para fortalecimento do papel social
dos conselhos tutelares, ao não deﬁnir uma data única,
nacionalmente uniﬁcada, para eleição de cidadãos que
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exercerão função pública de relevância indubitável. A realização de eleições uniﬁcadas contribuirá para dar maior
visibilidade e destaque ao papel do Conselho Tutelar na
proteção de crianças e adolescentes de determinada
comunidade, principalmente por que ainda vige, em
muitos segmentos sociais, a visão de órgãos de proteção de crianças e adolescentes como punitivos e destinados, exclusivamente, a tratar de menores infratores.
A uniﬁcação também possibilitará o fornecimento
de capacitação mais uniforme para os conselhos tutelares eleitos, haja vista que essas pessoas necessitam
de conhecimento em várias áreas para que a proteção
às crianças e adolescentes ocorra de maneira mais
completa. Da forma como atualmente ocorrem os pleitos
eleitorais, torna-se impossível a adoção de qualquer
estratégia mais ampla de capacitação e aperfeiçoamento dos conselheiros tutelares, uma vez que cada
município deﬁne a data de realização da eleição, o que
pode perpetuar situações de fragilidade técnica dessas
pessoas. Ademais, não são raras as denúncias, veiculadas pela mídia, de despreparo dessas pessoas na
proteção das crianças e adolescentes, grupo que tem
peculiaridades e especiﬁcidades a serem observadas
no seu desenvolvimento físico, mental e psicossocial.
Destarte, escolhemos o segundo domingo do
mês de julho para realização da eleição dos membros
do Conselho Tutelar. Nossa escolha levou em conta a
proximidade com o aniversário da Lei no 8.069, de 13
de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA. Tradicionalmente, esse período é
dedicado à reﬂexão sobre questões relacionadas à proteção das crianças e adolescentes. Por ﬁm, ressalte-se
que, em várias unidades da federação, tem-se buscado
a uniformização da data de eleição, demanda que conta,
muitas vezes, com o apoio do Ministério Público, órgão
encarregado pelo ECA de proceder à ﬁscalização do
processo de escolha dos conselheiros tutelares.
Convictos do impacto social da proposta esperamos contar com o apoio dos ilustres colegas para
sua aprovação.
Sala das Sessões, 2 de dezembro de 2009. –
Deputado Neilton Mulim.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 132. Em cada Município haverá, no mínimo,
um Conselho Tutelar composto de cinco membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de três
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anos, permitida uma recondução. (Redação dada pela
Lei no 8.242, de 12-10-1991)
Art. 133. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos:
I – reconhecida idoneidade moral;
II – idade superior a vinte e um anos;
III – residir no município.
....................................................................................
(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania; e de Direitos Humanos e Legislação Participativa, cabendo à última a decisão
terminativa.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência comunica ao Plenário que, nos
termos do art. 91, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno,
os Projetos de Lei da Câmara nºs 123 a 125, de 2011,
serão apreciados terminativamente pelas Comissões
competentes, podendo receber emendas perante a
primeira ou única comissão do despacho pelo prazo
de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, c, da
referida Norma Interna.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador Paim, V. Exª está inscrito?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do
microfone.) – Estou inscrito
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador) – Para primeira inscrição como orador...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Inadiável?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Suplicy, primeiro inscrito.
Não havendo mais inscritos, o primeiro orador
inscrito na sessão deliberativa ordinária é o Senador
Francisco Dornelles.
Com a palavra V. Exª.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP
– RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidenta, eu quero me congratular com
as autoridades da área econômica pelas medidas de
natureza monetária e tributária da semana última, em
que o Copom manteve a tendência de queda da taxa
Selic, ajustando-a para 11%, e o Ministério da Fazenda
baixou um pacote de medidas de estímulo ao investimento, à produção e ao consumo.
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Srª Presidenta, o grande desaﬁo de qualquer
governo é alcançar e manter alto ritmo de crescimento sem provocar inﬂação. A superação desse desaﬁo
exige sintonia entre as autoridades monetárias e fazendárias. Essa sintonia é fundamental em situações
de crise, como a que vive a economia mundial, cujo
epicentro encontra-se, desta vez, na Europa, particularmente na zona do euro.
A redução da Selic, além das medidas que tiveram como objetivo incentivar o crédito bancário implementadas pelo Banco Central, associadas à redução
do IPI para produtos da linha branca, a diminuição do
IOF para pessoas físicas em determinadas linhas de
ﬁnanciamento, o crédito direto ao consumidor e o crédito consignado, a manutenção da redução do PIS e
do Coﬁns para alimentos como o pão e o macarrão,
bem como a ampliação do valor de moradias passíveis
de enquadramento no Programa Minha Casa, Minha
Vida certamente terão força necessária para reverter
a tendência de estagnação do crescimento do PIB e
contribuir para a manutenção do índice de ocupação
da população economicamente ativa.
Ressalto também a importância de outras duas
medidas tomadas pelo Governo Federal na semana
última. A primeira delas foi a regulamentação do Reintegra, programa que garante aos empresários créditos
na proporção de 3% da receita de sua exportação de
manufaturados, o que constitui relevante incentivo à
busca de mercados no exterior para produtos brasileiros. A segunda foi a redução para zero do IOF sobre
os rendimentos de investimentos de estrangeiros em
ações, capital de risco e recibos de ações de empresas
brasileiras negociadas no exterior, o que deve contribuir para melhorar o saldo da conta de investimento
em carteira no País, que em outubro último contabilizou somente 3,5% do resultado do mesmo mês do
ano anterior.
Em princípio, essas medidas podem signiﬁcar
uma frustração de receitas para o Governo Federal.
No entanto, como mostra a experiência recente da implementação de medidas da mesma natureza como
resposta à crise de 2008 e 2009, há uma probabilidade
muito grande de que esses incentivos terminem por
gerar receitas ﬁscais superiores aos custos inicialmente estimados. Ademais, o custo da imobilidade, nesse
caso, seria seguramente muito mais alto que qualquer
eventual e pouco provável perda de arrecadação.
Srª Presidenta, as medidas do Governo estão
corretas. Receio, entretanto, que sem proteção contra
surtos de importação de produtos cujo consumo está
sendo incentivado e sem iniciativas que objetivem o
aumento da competitividade da indústria brasileira, um
possível resultado dessas medidas anticíclicas seja a
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deterioração da balança comercial, em especial aquela
de produtos manufaturados.
É, portanto, inevitável reiterar a necessidade da
redução do custo Brasil, cada vez mais premente, em
face das grandes diﬁculdades por que passa a indústria
do País. O produto brasileiro pode ser competitivo, mas
isso implica, principalmente, a redução permanente de
tributos, em especial a contribuição patronal, além da
melhoria da infraestrutura.
É fundamental também uma política visando o
aumento do nível de investimento e uma luta permanente e profunda contra a burocracia do Estado, principalmente na área tributária.
Entendo que a questão, Srª Presidenta, não deve
ser sobre a adequação e a conveniência dos termos
da reação do Governo em relação aos impactos da
crise. Haverá ganhos, e serão consideráveis. Resta
considerar como e quanto desse ganho será efetivamente apropriado pela produção industrial do País e
a eventual necessidade de medidas complementares
que combatam os efeitos colaterais indesejáveis.
O Governo da Presidente Dilma merece aplauso
do Partido Progressista pelas medidas tomadas, que,
em resumo, objetivam a retomada do crescimento econômico com a maior geração de emprego.
Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Muito obrigada, Senador Dorneles. Parabéns pela
bela avaliação econômica de como caminha o Brasil.
Com a palavra o Senador Suplicy, para uma comunicação inadiável.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, prezados
Senadores, venho aqui requerer, nos termos regimentais, inserção em Ata de voto de pesar pelo falecimento
do ex-jogador Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza
Vieira de Oliveira, Dr. Sócrates, como era conhecido
pelos torcedores, na madrugada deste domingo, dia
4, no hospital Albert Einstein, em decorrência de choque séptico aos 57 anos, bem como apresentação de
condolências a sua querida esposa, Kátia Bagnarelli,
aos seus seis ﬁlhos e aos irmãos, Sóstenes, Sófocles,
Raimundo Filho, Raimar, Raí.
Sócrates começou a carreira de jogador, em
1974, no Botafogo de Ribeirão Preto. Ganhou notoriedade no Corinthians, onde jogou de 1978 a 1984.
Foram 297 disputas, em que marcou 172 gols, venceu
três campeonatos paulistas (1979, 1982 e 1983). Foi
o principal líder da democracia corintiana, surgida no
início dos anos 80. Considerado um dos maiores, senão o maior, movimento político da história do futebol
nacional, instituiu no clube paulista um regime onde
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assuntos como contratações, escalação do time, locais
de concentração etc. eram decididos no voto. Nos comentários dos narradores esportivos, o ex-jogador era
sempre elogiado pela elegância dentro e fora do campo. Uma das marcas de seu desempenho nas partidas
era o toque de bola com o calcanhar.
Defendeu o Fiorentina, da Itália, as equipes do
Flamengo e do Santos, em 1989 e 1990. Foi convocado pela seleção brasileira pela primeira vez em 1979
e defendeu o Brasil em duas Copas do Mundo, as de
1982 e 1986.
Foi a principal expressão individual dentro do futebol de um amplo movimento de massas surgido no
Brasil no ﬁnal dos anos 70 e que se desenvolveu nos
anos 80 para derrubar a ditadura militar. Nesse sentido, a própria democracia corintiana deve ser entendida como parte de um movimento mais amplo que, no
terreno do esporte, lutou contra a ditadura.
Dono de um talento raro e consagrado como um
dos maiores jogadores da história do futebol nacional e,
consequentemente, mundial, Sócrates também tinha um
perﬁl atípico para um jogador. Formado em Medicina, o
ex-meio-campista se engajou em lutas políticas, como o
Diretas Já, nos anos 80. Jamais escondeu o que pensava.
Pela seleção brasileira, Sócrates disputou duas
Copas do Mundo: 1982 e 1986. O primeiro Mundial foi
o que mais marcou o Magrão, autor de belos gols no
torneio, entre os quais contra a União Soviética e Itália.
E por ironia do destino, o título do Corinthians “Campeão do Brasileirão em 2011” veio no mesmo dia em
que todo o Brasil perdeu um grande ídolo: Sócrates. Foi
o último aplauso para o ídolo. No Pacaembu, Sócrates
foi levado nos braços. Estava nas faixas e nos corações
dos corintianos. O momento mais marcante: torcedores
e jogadores juntos, no gesto que ele usava para comemorar seus gols. Ninguém o esqueceu na festa do título.
A diretoria do Corinthians lamentou a morte de
Sócrates em nota divulgada no domingo. Disse: “Hoje,
que seria um dia apenas de alegria pela decisão do
Brasileirão, começou triste para o futebol brasileiro,
principalmente para os corintianos”.
Srª Presidenta, aqui incluo também as declarações da Presidenta Dilma Rousseff, do Presidente
Lula, de alguns dos mais importantes comentaristas e
dos registros que foram feitos nos principais jornais do
mundo e por seus colegas, como Casagrande, Zico,
Zé Maria, Juca Kfouri e tantos outros.
Gostaria de registrar que, em agosto último, por
ocasião de sua internação no hospital Albert Einstein,
visitei Sócrates na UTI, onde se encontrava ao lado de
sua querida esposa, Kátia Bagnarelli. Recordamos os
bons momentos que vivemos juntos na batalha pela
democracia e o quanto as pessoas de todas as torci-
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das, inclusive eu, torcedor do Santos Futebol Clube,
por quem ele torceu e jogou em 1989 e 1990, estávamos-lhe transmitindo força por sua plena recuperação.
Muito obrigado, Sócrates, por sua tão bela contribuição ao esporte, à ampliação da liberdade, ao aperfeiçoamento da democracia, à cidadania e ao Brasil,
que tão bem você honrou e honraria a todos os seus
irmãos – Sóstenes, Sófeles, Raimundo Filho e Raimar – e a seus ﬁlhos. À Kátia, o meu afetuoso abraço.
Peço que seja transcrito inteiramente, Srª Presidenta, o requerimento de solicitação de homenagem
ao querido Sócrates.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
REQUERIMENTO Nº

, DE 2011

Requeiro, nos termos do art. 218, inciso VII, e
art. 221, inciso I, do Regimento Interno do Senado
Federal, inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento do ex-jogador de futebol Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, o Doutor
Sócrates — como era conhecido pelos torcedores,
na madrugada deste domingo, dia quatro, no hospital Albert Einstein, em decorrência de um choque
séptico, aos 57 anos, bem como apresentação de
condolências a sua mulher, Kátia Bagnarelli, aos
seus seis ﬁlhos, e aos irmãos Sóstenes, Sófocles,
Raimundo Filho, Raimar e Raí.
Justiﬁcação
Sócrates começou a carreira de jogador em 1974,
no Botafogo de Ribeirão Preto. Ganhou notoriedade
no Corinthians onde jogou de 1978 a 1984. Foram 297
disputas em que marcou 172 gols e venceu três campeonatos paulistas (1979, 1982 e 1983). Foi o principal líder da Democracia Corintiana, surgida no início
dos anos 1980. Considerado um dos maiores, se não
o maior, movimento político da história do futebol nacional, institui no clube paulista um regime onde assuntos como contratações, escalação do time, locais
de concentração etc. eram decididos no voto. Nos comentários dos narradores esportivos, o ex-jogador era
sempre elogiado pela elegância dentro e fora do campo
e uma das marcas de seu desempenho nas partidas
era o toque de bola com o calcanhar.
Defendeu também a Fiorentina da Itália e as equipes do Flamengo (1986/87) e do Santos (1989/90). Foi
convocado pela seleção brasileira pela primeira vez em
1979 e defendeu o Brasil em duas Copas do Mundo,
as de 1982 e 1986.
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Ele foi a principal expressão individual dentro do
futebol de um amplo movimento de massas surgido no
Brasil no ﬁnal dos anos 70 e que se desenvolveu nos
anos 80 para derrubar a ditadura militar. Neste sentido,
a própria Democracia Corintiana deve ser entendida
como parte de um movimento mais amplo que, no terreno do esporte, lutou contra a ditadura.
Dono de um talento raro e consagrado como um
dos maiores jogadores da história do futebol nacional
e, consequentemente, mundial, Sócrates também tinha
um perﬁl atípico para um jogador. Formado em medicina, o ex-meio-campista se engajou em lutas políticas,
como o Diretas Já, nos anos 80. O ex-jogador jamais
escondeu o que pensava.
Pela seleção brasileira, Sócrates disputou duas
Copas do Mundo: 1982 e 1986. O primeiro Mundial foi
o que mais marcou o Magrão, autor de belos gols no
torneio, entre os quais contra a União Soviética e Itália.
E por ironia do destino ou não, o título do Corinthians “Campeão do Brasileirão em 2011” veio no
mesmo dia em que todo o Brasil perdeu um grande
ídolo: Sócrates. Foi o último aplauso para o ídolo. No
Pacaembu, Sócrates foi levado nos braços. Estava nas
faixas e nos corações dos corintianos. O momento mais
marcante: torcedores e jogadores juntos, no gesto que
ele usava para comemorar seus gols. Ninguém o esqueceu na festa do título.
A diretoria do Corinthians lamentou a morte de
Sócrates em nota divulgada neste domingo. Na briga
pelo título do Brasileirão, o clube destacou a passagem do ex-jogador pelo time onde se consagrou e, em
tom de agradecimento, exaltou seu “futebol magistral”.
“Hoje, que seria um dia apenas de alegria pela decisão do Brasileirão, começou triste
para o futebol brasileiro, principalmente para
os corintianos”.
“O Sport Club Corinthians Paulista e toda
a sua Fiel Torcida se despedem com tristeza
do Magrão, mas também ﬁcamos agradecidos
pela honra de ter visto um dos maiores jogadores da história do futebol vestindo a manto
alvinegro par tantos jogos”, anunciou a nota,
se referindo a um dos apelidos de Sócrates.
“Obrigado pelos lindos gols, pelos toques
geniais, pelo futebol magistral que só Sócrates tinha”, completou a nota. Ídolo recente do
Corinthians, Ronaldo também lamentou a morte do seu antecessor. “O dia começou triste.
Descanse em paz Dr. Sócrates....”, registrou,
em sua página no Twitter.
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O Botafogo F.C. declarou luto oﬁcial pelo falecimento do ex-jogador e ídolo botafoguense Sócrates
Brasileiro Sampaio de Souza Vieira. “Toda a diretoria,
conselheiros, colaboradores, jogadores, funcionários e
torcedores lamentam profundamente o falecimento do
Dr. Sócrates, que teve passagem marcante pelo Botafogo, tornando-se um dos maiores jogadores e ídolos
de toda a história do clube”, registrou o clube, em nota.
A presidenta Dilma Rousseff também lamentou
a morte do jogador: “O Brasil perde um de seus ﬁlhos
mais queridos, o doutor Sócrates. Nos campos, com
seu talento e seus toques soﬁsticados, foi um gênio do
futebol, a ponto de ser considerado o melhor jogador
sul-americano de 1983, e ser escolhido pela FIFA, em
2004, como um dos 125 melhores jogadores vivos da
história. Como jogador do Corinthians, deu muitas alegrias à torcida. Além de ídolo do futebol, Sócrates foi um
campeão da cidadania. Fora dos campos, nunca se omitiu. Foi um brasileiro atuante politicamente, preocupado
com o seu povo e o seu país. Procurando o bem-estar
de seus companheiros, ajudou a implantar um sistema
democrático no clube em que atuava. Participou também
ativamente da campanha pelas Diretas-Já e de outros
momentos importantes da redemocratização do país.
Lamento a perda de um grande brasileiro e envio meu
abraço solidário a seus parentes, amigos e admiradores.”
O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da
Silva, cuja paixão pelo Corinthians sempre foi notória,
lamentou a morte do ex-jogador Sócrates.
Por meio de nota, Lula disse: “O Doutor Sócrates foi
um craque no campo e um grande amigo. Foi um exemplo de cidadania, inteligência e consciência política, além
de seu imenso talento como proﬁssional do futebol. A
contribuição generosa de Sócrates para o Corinthians,
para o futebol e para a sociedade brasileira jamais será
esquecida. Neste momento de tristeza, prestamos solidariedade a esposa, familiares e amigos do Doutor.”
A notícia foi destaque internacional nos grandes
veículos de comunicação. Na Gazzeta Dello Sport,
na Itália, ex-adversários da seleção, em 1982, mandaram mensagens. “De capitão para capitão, digo que
Sócrates vai permanecer na memória”, disse Dino Zoff,
goleiro e capitão da seleção italiana. Nosso carrasco
naquela Copa, o ex-atacante Paolo Rossi falou que “é
um pedaço da nossa história que se vai”.
O Fiorentina, time defendido pelo “dottore” na temporada de 1984 a 1985, lamentou a morte na página
do clube na Internet. Na partida contra o Roma, teve
um minuto de silêncio e a equipe jogou de luto. Nos
Estados Unidos, o jornalista Piers Morgan, da CNN,
escreveu: “Que jogador! Sócrates foi o capitão do melhor time que já vi”, em referência à seleção de 1982.
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Para Zé Maria, ex-jogador do Corinthians, “O
Brasil perde um amigo, uma personalidade do esporte,
alguém que deu muito para a democracia corintiana e
para a democracia brasileira também, porque ele foi
uma das pessoas que vestiu a camisa, não só no processo democrático do Corinthians, como no processo
democrático do Brasil”.
Casagrande, ex-jogador do Corinthians e comentarista conta que “Aquela dor que temos quando perdemos uma pessoa que gostamos muito e pensamos
‘podia ter feito mais, falado o que eu sinto pra ela’, isso
eu não tenho. Da última vez eu falei olhando nos olhos
dele tudo que ele signiﬁcava pra mim”.
Zico, um amigo dos tempos de seleção, viu um
signiﬁcado especial na hora da despedida. “Com certeza
todos os amantes do futebol sentem muito. A importância dele é tão grande para o futebol que ele se foi no
dia mais importante do ano para o futebol brasileiro”.
Quero agora ler as palavras que Fernando Cesarotti, jornalista de 33 anos, palmeirense incurável como
ele mesmo diz, redator de esportes do R7, escreveu
sobre a perda de Sócrates:
“Eu teria todos os motivos para não ter
Sócrates como ídolo. Aﬁnal, sou palmeirense,
e ele foi um dos grandes craques da história do
Corinthians. Ele foi um dos mitos da Seleção
de 1982, e eu, remando contra a maré, tenho
uma implicância danada daquele time — mais
especialmente do Telê e das diversas burrices
que ele fez na montagem da equipe ...
... Na ﬁla vivida pelo Palmeiras entre 1976
e 1993, o time teve duas chances reais de ser
campeão, e uma delas foi barrada pelo Doutor: nas semiﬁnais do Paulistão de 1983, ele
jogou sozinho e fez o Corinthians nos vencer.
(Depois viria a Inter de Limeira, mas isso é
outra história.) Na Seleção, Sócrates ainda
fracassou na Copa de 1986, com direito a um
pênalti perdido no jogo da eliminação, diante
da França. E também no Mundialito de 1981,
nas Copas América de 1979 e 1983.
E, no entanto, quando acordei no domingo de manhã e dei uma olhada no Twitter pra
ver quais eram as novas, derramei algumas
lágrimas ao saber de sua morte. Porque Sócrates estava além das rivalidades e das decepções. Não bastasse ter sido um dos maiores
jogadores da história do futebol brasileiro, ele
foi, possivelmente, o melhor ser humano da
história do futebol brasileiro.”
Juca Kfouri, jornalista e amigo de Sócrates acompanhou de perto a luta pela vida do jogador Doutor
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Sócrates. Em seu blog o jornalista escreveu toda a
dor que sentiu com a partida do amigo:
“O dia em que uma das maiores torcidas
do mundo acordou chorando de dor e foi dormir chorando de alegria.
Uma confusão de sentimentos como provavelmente jamais houve na história do futebol. Às
quatro e meia da manhã morria Sócrates Brasileiro, o Doutor, o Magrão, o Magro, o mago dos
calcanhares geniais, o mais original de todos os
jogadores da história centenária do Corinthians.
Às sete horas da noite esta história era
enriquecida com seu quinto título brasileiro e a
Fiel torcida que acordara deprimida comemorava eufórica a façanha do pentacampeonato.
Alguém já disse que o futebol imita a
vida, e vice-versa.
É fato.
E se o cumpridor time alvinegro tinha
pouca chance de se tornar inesquecível, eis
que agora ﬁcara para sempre na memória de
todos como o time que foi campeão no dia em
que Sócrates morreu.
E ele que já era inesquecível, acrescentara à sua história ter morrido no dia em que
seu time o homenageou sendo campeão...
O que, convenhamos, é uma história bonita, linda mesmo.
E triste, profundamente triste.”
Em agosto último, por ocasião da sua internação no
Hospital Albert Einstein, visitei Sócrates na UTI, onde se
encontrava ao lado de sua querida esposa Kátia Bagnarelli. Recordamos os bons momentos que vivemos juntos
na batalha pela democracia e o quanto as pessoas de
todas as torcidas, inclusive eu, torcedor do Santos Futebol
Clube, por quem ele torceu e jogou em 1989/90, estávamos lhe transmitindo força por sua plena recuperação.
Muito obrigado Sócrates, por sua tão bela contribuição ao esporte, a ampliação da liberdade, ao aperfeiçoamento da democracia, cidadania e ao Brasil que
tão bem você honrou.
Ao Raí, e a todos os seus irmãos, Sóstenes, Sófocles, Raimundo Filho, e Raimar, aos seus ﬁlhos, à
Kátia, o meu afetuoso abraço.
Sala das Sessões, 23 de novembro de 2011.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª será atendido de acordo com o Regimento, Senador Suplicy.
Solidarizo-me no respeito e na emoção que V.
Exª tem – e tinha – por Sócrates, um amigo e grande
jogador brasileiro. Acho que todos os brasileiros se
sentiram muito tocados com seu falecimento precoce.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.481, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 218, inciso VII, e art.
221, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal,
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento do
ex-jogador de futebol Sócrates Brasileiro Sampaio de
Souza Vieira de Oliveira, o Doutor Sócrates — como
era conhecido pelos torcedores, na madrugada deste
domingo, dia quatro, no hospital Albert Einstein, em
decorrência de um choque séptico, aos 57 anos, bem
como apresentação de condolências a sua mulher,
Kátia Bagnarelli, aos seus seis ﬁlhos, e aos irmãos
Sóstenes, Sófocles, Raimundo Filho, Raimar e Raí.
Justiﬁcação
Sócrates começou a carreira de jogador em 1974,
no Botafogo de Ribeirão Preto. Ganhou notoriedade
no Corinthians onde jogou de 1978 a 1984. Foram 297
disputas em que marcou 172 gols e venceu três campeonatos paulistas (1979, 1982 e 1983). Foi o principal líder da Democracia Corintiana, surgida no início
dos anos 1980. Considerado um dos maiores, se não
o maior, movimento político da história do futebol nacional, institui no clube paulista um regime onde assuntos como contratações, escalação do time, locais
de concentração etc. eram decididos no voto. Nos comentários dos narradores esportivos, o ex-jogador era
sempre elogiado pela elegância dentro e fora do campo
e uma das marcas de seu desempenho nas partidas
era o toque de bola com o calcanhar.
Defendeu também a Fiorentina da Itália e as equipes do Flamengo (1986/87) e do Santos (1989/90). Foi
convocado pela seleção brasileira pela primeira vez em
1979 e defendeu o Brasil em duas Copas do Mundo,
as de 1982 e 1986.
Ele foi a principal expressão individual dentro do
futebol de um amplo movimento de massas surgido no
Brasil no ﬁnal dos anos 70 e que se desenvolveu nos
anos 80 para derrubar a ditadura militar. Neste sentido,
a própria Democracia Corintiana deve ser entendida
como parte de um movimento mais amplo que, no terreno do esporte, lutou contra a ditadura.
Dono de um talento raro e consagrado como um
dos maiores jogadores da história do futebol nacional
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e, consequentemente, mundial, Sócrates também tinha
um perﬁl atípico para um jogador. Formado em medicina, o ex-meio-campista se engajou em lutas políticas,
como o Diretas Já, nos anos 80. O ex-jogador jamais
escondeu o que pensava.
Pela seleção brasileira, Sócrates disputou duas
Copas do Mundo: 1982 e 1986. O primeiro Mundial foi
o que mais marcou o Magrão, autor de belos gols no
torneio, entre os quais contra a União Soviética e Itália.
E por ironia do destino ou não, o título do Corinthians “Campeão do Brasileirão em 2011” veio no
mesmo dia em que todo o Brasil perdeu um grande
ídolo: Sócrates. Foi o último aplauso para o ídolo. No
Pacaembu, Sócrates foi levado nos braços. Estava nas
faixas e nos corações dos corintianos. O momento mais
marcante: torcedores e jogadores juntos, no gesto que
ele usava para comemorar seus gols. Ninguém o esqueceu na festa do título.
A diretoria do Corinthians lamentou a morte de
Sócrates em nota divulgada neste domingo. Na briga
pelo título do Brasileirão, o clube destacou a passagem do ex-jogador pelo time onde se consagrou e, em
tom de agradecimento, exaltou seu “futebol magistral”.
“Hoje, que seria um dia apenas de alegria pela decisão do Brasileirão, começou triste
para o futebol brasileiro, principalmente para
os corintianos”.
“O Sport Club Corinthians Paulista e toda
a sua Fiel Torcida se despedem com tristeza
do Magrão, mas também ﬁcamos agradecidos
pela honra de ter visto um dos maiores jogadores da história do futebol vestindo a manto
alvinegro par tantos jogos”, anunciou a nota,
se referindo a um dos apelidos de Sócrates.
“Obrigado pelos lindos gols, pelos toques
geniais, pelo futebol magistral que só Sócrates tinha”, completou a nota. Ídolo recente do
Corinthians, Ronaldo também lamentou a morte do seu antecessor. “O dia começou triste.
Descanse em paz Dr. Sócrates....”, registrou,
em sua página no Twitter.
O Botafogo F.C. declarou luto oﬁcial pelo falecimento do ex-jogador e ídolo botafoguense Sócrates
Brasileiro Sampaio de Souza Vieira. “Toda a diretoria,
conselheiros, colaboradores, jogadores, funcionários e
torcedores lamentam profundamente o falecimento do
Dr. Sócrates, que teve passagem marcante pelo Botafogo, tornando-se um dos maiores jogadores e ídolos
de toda a história do clube”, registrou o clube, em nota.
A presidenta Dilma Rousseff também lamentou
a morte do jogador: “O Brasil perde um de seus ﬁlhos
mais queridos, o doutor Sócrates. Nos campos, com
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seu talento e seus toques soﬁsticados, foi um gênio
do futebol, a ponto de ser considerado o melhor jogador sul-americano de 1983, e ser escolhido pela FIFA,
em 2004, como um dos 125 melhores jogadores vivos
da história. Como jogador do Corinthians, deu muitas
alegrias à torcida. Além de ídolo do futebol, Sócrates
foi um campeão da cidadania. Fora dos campos, nunca se omitiu. Foi um brasileiro atuante politicamente,
preocupado com o seu povo e o seu país. Procurando
o bem-estar de seus companheiros, ajudou a implantar um sistema democrático no clube em que atuava.
Participou também ativamente da campanha pelas
Diretas-Já e de outros momentos importantes da redemocratização do país. Lamento a perda de um grande
brasileiro e envio meu abraço solidário a seus parentes,
amigos e admiradores.”
O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da
Silva, cuja paixão pelo Corinthians sempre foi notória,
lamentou a morte do ex-jogador Sócrates.
Por meio de nota, Lula disse: “O Doutor Sócrates foi um craque no campo e um grande amigo. Foi
um exemplo de cidadania, inteligência e consciência
política, além de seu imenso talento como proﬁssional do futebol. A contribuição generosa de Sócrates
para o Corinthians, para o futebol e para a sociedade
brasileira jamais será esquecida. Neste momento de
tristeza, prestamos solidariedade a esposa, familiares
e amigos do Doutor.”
A notícia foi destaque internacional nos grandes
veículos de comunicação. Na Gazzeta Dello Sport,
na Itália, ex-adversários da seleção, em 1982, mandaram mensagens. “De capitão para capitão, digo que
Sócrates vai permanecer na memória”, disse Dino Zoff,
goleiro e capitão da seleção italiana. Nosso carrasco
naquela Copa, o ex-atacante Paolo Rossi falou que “é
um pedaço da nossa história que se vai”.
O Fiorentina, time defendido pelo “dottore” na temporada de 1984 a 1985, lamentou a morte na página
do clube na Internet. Na partida contra o Roma, teve
um minuto de silêncio e a equipe jogou de luto. Nos
Estados Unidos, o jornalista Piers Morgan, da CNN,
escreveu: “Que jogador! Sócrates foi o capitão do melhor time que já vi”, em referência à seleção de 1982.
Para Zé Maria, ex-jogador do Corinthians, “O
Brasil perde um amigo, uma personalidade do esporte,
alguém que deu muito para a democracia corintiana e
para a democracia brasileira também, porque ele foi
uma das pessoas que vestiu a camisa, não só no processo democrático do Corinthians, como no processo
democrático do Brasil”.
Casagrande, ex-jogador do Corinthians e comentarista conta que “Aquela dor que temos quando perdemos uma pessoa que gostamos muito e pensamos
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‘podia ter feito mais, falado o que eu sinto pra ela’, isso
eu não tenho. Da última vez eu falei olhando nos olhos
dele tudo que ele signiﬁcava pra mim”.
Zico, um amigo dos tempos de seleção, viu um
signiﬁcado especial na hora da despedida. “Com certeza
todos os amantes do futebol sentem muito. A importância dele é tão grande para o futebol que ele se foi no
dia mais importante do ano para o futebol brasileiro”.
Quero agora ler as palavras que Fernando Cesarotti, jornalista de 33 anos, palmeirense incurável como
ele mesmo diz, redator de esportes do R7, escreveu
sobre a perda de Sócrates:
“Eu teria todos os motivos para não ter
Sócrates como ídolo. Aﬁnal, sou palmeirense,
e ele foi um dos grandes craques da história do
Corinthians. Ele foi um dos mitos da Seleção
de 1982, e eu, remando contra a maré, tenho
uma implicância danada daquele time — mais
especialmente do Telê e das diversas burrices
que ele fez na montagem da equipe ...
... Na ﬁla vivida pelo Palmeiras entre 1976
e 1993, o time teve duas chances reais de ser
campeão, e uma delas foi barrada pelo Doutor: nas semiﬁnais do Paulistão de 1983, ele
jogou sozinho e fez o Corinthians nos vencer.
(Depois viria a Inter de Limeira, mas isso é
outra história.) Na Seleção, Sócrates ainda
fracassou na Copa de 1986, com direito a um
pênalti perdido no jogo da eliminação, diante
da França. E também no Mundialito de 1981,
nas Copas América de 1979 e 1983.
E, no entanto, quando acordei no domingo de manhã e dei uma olhada no Twitter pra
ver quais eram as novas, derramei algumas
lágrimas ao saber de sua morte. Porque Sócrates estava além das rivalidades e das decepções. Não bastasse ter sido um dos maiores
jogadores da história do futebol brasileiro, ele
foi, possivelmente, o melhor ser humano da
história do futebol brasileiro.”
Juca Kfouri, jornalista e amigo de Sócrates acompanhou de perto a luta pela vida do jogador Doutor
Sócrates. Em seu blog o jornalista escreveu toda a
dor que sentiu com a partida do amigo:
“O dia em que uma das maiores torcidas
do mundo acordou chorando de dor e foi dormir chorando de alegria.
Uma confusão de sentimentos como provavelmente jamais houve na história do futebol.
Às quatro e meia da manhã morria Sócrates
Brasileiro, o Doutor, o Magrão, o Magro, o
mago dos calcanhares geniais, o mais original
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de todos os jogadores da história centenária
do Corinthians.
Às sete horas da noite esta história era
enriquecida com seu quinto título brasileiro e a
Fiel torcida que acordara deprimida comemorava eufórica a façanha do pentacampeonato.
Alguém já disse que o futebol imita a
vida, e vice-versa.
É fato.
E se o cumpridor time alvinegro tinha
pouca chance de se tornar inesquecível, eis
que agora ﬁcara para sempre na memória de
todos como o time que foi campeão no dia em
que Sócrates morreu.
E ele que já era inesquecível, acrescentara à sua história ter morrido no dia em que
seu time o homenageou sendo campeão...
O que, convenhamos, é uma história bonita, linda mesmo.
E triste, profundamente triste.”
Em agosto último, por ocasião da sua internação
no Hospital Albert Einstein, visitei Sócrates na UTI,
onde se encontrava ao lado de sua querida esposa
Kátia Bagnarelli. Recordamos os bons momentos que
vivemos juntos na batalha pela democracia e o quanto
as pessoas de todas as torcidas, inclusive eu, torcedor
do Santos Futebol Clube, por quem ele torceu e jogou
em 1989/90, estávamos lhe transmitindo força por sua
plena recuperação.
Muito obrigado Sócrates, por sua tão bela contribuição ao esporte, a ampliação da liberdade, ao aperfeiçoamento da democracia, cidadania e ao Brasil que
tão bem você honrou.
Ao Raí, e a todos os seus irmãos, Sóstenes, Sófocles, Raimundo Filho, e Raimar, aos seus ﬁlhos, à
Kátia, o meu afetuoso abraço.
Sala das Sessões, 23 de novembro de 2011. –
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy – Senadora
Marta Suplicy.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência encaminhará o voto de pesar
solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Com a palavra o Senador Paulo Paim, como
orador inscrito.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta Marta Suplicy, também quero somar-me, principalmente a nosso querido Senador Eduardo Suplicy,
pela emoção que demonstrou na tribuna pela morte
desse grande líder que foi o Sócrates, a quem nós to-
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dos assinamos ontem voto de pesar e solidariedade
ao Brasil e à família.
Srª Presidenta, venho à tribuna falar mais uma
vez de um tema sobre o qual já discorri aqui, um tema
que está sendo alvo de debate de forma propositiva
e positiva no Brasil e – eu diria – no mundo, que é a
taxação sobre as grandes fortunas.
O Imposto sobre Grandes Fortunas, chamado IGF,
foi objeto de um projeto de minha autoria, o Projeto nº
128, de 2008, que, infelizmente, foi rejeitado na CCJ.
Mas vi com alegria que outros Senadores que, naquele
momento, se posicionaram favoráveis ao meu projeto
reapresentaram projeto com o mesmo teor e, se não
me engano, um deles é o Senador Valadares, a quem
aqui rendo as minhas homenagens por ter feito com
que esse debate voltasse ao plenário da CCJ.
Quero destacar, Srª Presidente, que, apesar de
termos tido os avanços na redução da desigualdade
social, a concentração de renda no Brasil ainda é muito,
muito alta. Infelizmente, ﬁguramos entre os que apresentam os níveis mais altos ainda de desigualdade. Em
nosso País, os mais pobres são os mais penalizados
pela própria carga tributária, ou seja, para os 10% mais
pobres da população, a carga de impostos, segundo
institutos, atingem cerca de 30% da renda, e, para os
10% mais ricos, a carga tributária representa 12%.
Mesmo considerando que os pobres em tese, em
tese, não pagam imposto – mas pagam, sofrem com
os chamados tributos indiretos, como podíamos lembrar aqui da própria alimentação –, não dá para fechar
os olhos para o óbvio: a injustiça do sistema tributário
é uma das responsáveis pela desigualdade social. O
IGF, espécie de imposto sobre grandes patrimônios,
tem seu desenvolvimento acompanhado por diversas
nomenclaturas e por diversos povos na atualidade, é
adotado em vários países.
Na Alemanha, por exemplo, o tributo sobre o patrimônio atinge contribuintes que dispõem não apenas
de bastante, bastante dinheiro, mas também do poder econômico e político. O Código Tributário alemão
descreve os critérios e indica a lei de avaliação para a
base de cálculo do lançamento. Na França, o imposto
é intitulado de Robin Hood e atinge o patrimônio das
pessoas físicas, tendo como fato gerador a posse de
bens no dia 1º de janeiro. Na Suíça, a incidência se
dá sobre o patrimônio das pessoas físicas e jurídicas
com alíquotas até mesmo baixas.
Na Áustria, o imposto é pago, na verdade, sobre
a renda, tendo em vista que as alíquotas também são
baixas e não superior a 1%, na maioria deles, mas pago.
Enﬁm, inúmeros países adotam impostos semelhantes.
Há algum tempo, em um outro pronunciamento
sobre o assunto, eu havia mencionado, com base em
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dados do Ipea, que os pobres pagam, proporcionalmente, mais impostos que os ricos. Neste ano, um bilionário e investidor americano revelou que sua secretária
paga, proporcionalmente, mais imposto do que ele.
O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) – V.
Exª me permite um aparte?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Em seguida, Senador, só vou concluir meu raciocínio.
Ele sugeriu que a taxação de grandes fortunas
pode ser uma resposta aos problemas enfrentados
pelos EUA e pela Europa. Na verdade, é que, com
essa sugestão, o Presidente Barack Obama propôs ao
Congresso americano a criação de um novo imposto
para taxar os chamados ricos.
Creio que esse debate, Srª Presidenta, também
precisa ser feito aqui em nosso País, com a maior tranquilidade e sem nenhum prejuízo, principalmente para
aqueles que mais precisam.
Eu diria, Srª Presidenta, que seria importante
que a gente construísse esse grande entendimento
para que se garantisse, efetivamente, que os pobres
fossem beneﬁciados.
Antes de passar para a parte ﬁnal de meu pronunciamento, com alegria, dou o aparte para o Senador
Dornelles, que é um estudioso do tema.
O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) –
Quero cumprimentá-lo pela exposição. V. Exª, sempre
com muita competência, muita clareza, muita objetividade, aborda um assunto extremamente complexo. É
inquestionável que o sistema tributário brasileiro é muito
regressivo. Em termos proporcionais, as pessoas de
menor renda pagam uma carga tributária maior do que
aqueles de renda mais elevada. Entretanto, quando V.
Exª levanta o imposto sobre grandes fortunas, eu entendo que o objetivo é tributar aqueles que têm maior
renda. Eu digo o seguinte: se o objetivo é tributar – eu
não vou entrar no mérito – as pessoas com maior renda, seria mais prático e objetivo aumentar as alíquotas
do Imposto de Renda do que criar um novo imposto
sujeito a grandes questionamentos jurídicos, mesmo
porque, em relação ao imposto sobre grandes fortunas,
ele só pode ser sobre a renda e sobre o patrimônio. Se
for sobre a renda, se aumentam as alíquotas do que
já existe em vez de se criar um novo imposto. Agora,
no patrimônio imobiliário, eu acho que ele não pode
ser criado, porque o imposto no patrimônio imobiliário
é base de cálculo de imposto municipal; os Municípios
tributam o patrimônio imobiliário. De modo que tenho
dúvidas se pode ser criado, no âmbito federal, um imposto que tenha como base de cálculo o patrimônio
imobiliário, que é de competência dos Municípios. Parabéns a V. Exª pela questão.

278

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – O Senador
Dornelles é um estudioso do tema e, de forma muito
elegante, mostra que é um tema complexo e que temos de aprofundar o debate, senão não chegaremos
a lugar nenhum. V. Exª sempre dá uma contribuição
a este Senador quando faz um aparte. É um orgulho
receber um aparte de V. Exª.
Srª Presidente, eu quero terminar dizendo que li
em um livro, não uma poesia, mas algo que diz muito
para este momento, que é o seguinte:
Uns queriam um emprego melhor; outros
queriam só um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta; outros só uma refeição. Uns
queriam uma vida mais amena; outros queriam apenas viver. Uns queriam muito mais.
Uns queriam pais mais esclarecidos; outros
só queriam ter pais. Uns queriam ter olhos
claros; outros só queriam enxergar, ver. Uns
queriam ter voz bonita; outros queriam só falar.
Uns queriam o silêncio; outros queriam só o
direito de poder ouvir. Uns queriam um sapato
novo; outros queriam ter pés. Uns queriam um
carro; outros só queriam andar. Uns queriam o
supérﬂuo; outros queriam apenas o necessário.
É para esses que querem só o necessário, que
não estão preocupados com a cor dos olhos, que só
querem enxergar que dedico este meu pronunciamento.
Por ﬁm, Srª Presidenta, quero apenas dizer que
ontem recebi, na Comissão de Direitos Humanos, representantes da Fundação Kellogg, que discutiram a
possibilidade de termos no Brasil – e estamos nos encaminhando nesse sentido – um fundo para o combate
ao preconceito e ao racismo. Essa Fundação Kellog,
uma fundação americana, está fazendo parceria com
a Associação Baobá, e me pediram que, ontem, na
Comissão, eu ﬁzesse uma exposição sobre a realidade do preconceito aqui no Brasil.
Fiz uma exposição e ﬁquei feliz que, no ﬁm, a
Fundação Kellogg e a Associação Baobá ﬁzeram um
entendimento. Cada dólar que for doado para a Fundação brasileira, a Fundação americana também colocará um dólar para políticas de combate ao racismo
e ao preconceito.
Conforme a Fundação Kellogg, ela objetiva dobrar os recursos mobilizados até o limite de US$25
milhões. Eu quero dizer que recebi todos. Deixarei por
escrito, naturalmente, aqui o meu pronunciamento citando cada um dos convidados que recebi na Comissão de Direitos Humanos. Eles estão ﬁnanciando um
ﬁlme que fala da vida de três negros do Brasil: Dona
Miúda, do Espírito Santo; Netinho de Paula e deste
Senador aqui no Senado.
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(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Era isso,
Sr. Presidente.
Peço que V. Exª considere na íntegra o meu pronunciamento, em que falei do imposto sobre fortuna
– agora o Senador Anibal Diniz está presidindo. E também ﬁz um relato da visita que recebi desta Fundação,
que demonstrou que, na visão deles, o principal investimento no combate ao racismo tem que ser na área
da educação, começando com as crianças na escola.
Eu até disse uma frase para eles que ouvi do
Mandela, quando estive lá e quando ele esteve aqui
no Brasil: “Como é cruel, como é violento ensinar uma
criança a odiar a outra pela cor da pele”.
É nessa linha que vamos trabalhar muito para
que o preconceito, de uma vez por todas, não aconteça mais no Brasil e, Oxalá, no mundo.
Era isso, Sr. Presidente.
Considere na íntegra os meus pronunciamentos.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, gostaria de trazer a esta tribuna um tema
que considero de suma importância e que tem sido
alvo de debates, no Brasil e no mundo; a taxação sobre as grandes fortunas.
O Imposto sobre Grandes Fortunas, IGF, foi objeto
do Projeto de Lei 128/2008, complementar, de minha
autoria, que infelizmente não seguiu tramitando nesta
Casa Legislativa, ou seja, foi arquivado.
Infelizmente não seguiu tramitando nesta Casa
Legislativa, ou seja, foi arquivado.
Quero destacar que, apesar de termos tido avanços na redução da desigualdade social, a concentração
de renda no Brasil ainda é muito alta e o nosso país
infelizmente ﬁgura entre os que apresentam os níveis
mais altos de desigualdade,
Em nosso país, os mais pobres são os mais penalizados pela carga tributária.
Ou seja, para os 10% mais pobres da população,
a carga de impostos atinge cerca de 30% da renda,
E, para os 10% mais ricos, a carga tributária representa 12%.
Mesmo considerando que os pobres não pagam
Imposto de Renda, eles sofrem com outros tributos indiretos, como é o caso da cesta básica.
Não dá para fechar os olhos para o óbvio: a injustiça do sistema tributário é uma das responsáveis
pela desigualdade social.
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O IGF, espécie de imposto sobre o patrimônio,
tem seu desenvolvimento acompanhado por diversas
nomenclaturas e por diversos povos.
Na atualidade ele é adotado em vários países.
Na Alemanha o tributo sobre o patrimônio atinge
contribuintes que dispõem não apenas de bastante
dinheiro, mas também de poder econômico e político.
O Código Tributário Alemão descreve os critérios
e indica a lei de avaliações para a base de cálculo do
lançamento.
Na França, o imposto é intitulado de “Robin Hood”
e atinge o patrimônio das pessoas físicas, tendo como
fato gerador a posse de bens no dia 1º de janeiro.
Na Suíça a incidência se dá sobre o patrimônio
das pessoas físicas e jurídicas e com alíquotas baixas.
Áustria, o imposto é pago na verdade sobre a
renda tendo em vista as baixas alíquotas, não superiores a 1% na maioria deles.
Enﬁm, inúmeros países adotam imposto semelhante.
Há algum tempo, em outro pronunciamento sobre
o assunto, eu havia mencionado, baseado em dados
do IPEA que, os pobres pagam, proporcionalmente,
mais impostos que os ricos.
Neste ano o bilionário investidor americano, Warren Buffett, revelou que sua secretária paga proporcionalmente menos imposto do que ele.
Ele sugeriu que a taxação de grandes fortunas
pode ser uma resposta aos problemas enfrentados
pelos EUA e pela Europa.
Bem, a verdade é que, com esta sugestão, o
presidente dos EUA, Barack Obama, propôs ao Congresso americano a criação de um novo imposto para
taxar os ricos.
Creio que esse debate precisa ser feito em nosso
País com toda seriedade e que não deve estar focado na redistribuição de renda baseada em penalizar o
rico pela acumulação de sua riqueza, mas em tornar
o nosso sistema tributário mais justo, de forma que os
pobres paguem menos impostos.
Sei que já li nesta tribuna esse pequeno texto
que circula na Internet, mas acho muito válido lê-lo
novamente:
Uns queriam um emprego melhor;
outros, só um emprego.
Uns queriam uma refeição mais farta;
outros, só uma refeição.
Uns queriam uma vida mais amena;
outros, apenas viver.
Uns queriam pais mais esclarecidos;
outros, ter pais.
Uns queriam ter olhos claros; outros, enxergar.
Uns queriam ter voz bonita; outros, falar.
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Uns queriam silêncio; outros, ouvir.
Uns queriam sapato novo; outros, ter pés.
Uns queriam um carro; outros, andar.
Uns queriam o supérﬂuo;
outros, apenas o necessário.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a questão das políticas da inclusão racial,
está mais uma vez na pauta das discussões dos organismos internacionais e brasileiro.
Sabemos todos que no Brasil existe um racismo
institucional e que historicamente construiu uma profunda desigualdade sócio-racial, resultando tanto na exclusão da população negra e indígena o acesso a bens
e serviços, quanto num frágil exercício de cidadania.
Ontem recebi aqui na Comissão de Direitos Humanos a diretoria da Fundação Kellog e da Associação
Baobá que vieram me apresentar o Projeto Baobá que
trata da contribuição para instituição de políticas contra
a discriminação racial.
O principal objetivo do Projeto é construir um intercâmbio sobre Brasil e Estados Unidos.
Com apoio da Fundação Kellog, que é uma entidade norteamericana um grupo de intelectuais negros e
ativistas criou o Baobá-Fundo para a Equidade Racial.
O Baobá é uma associação sem ﬁns lucrativos
e apartidária cuja missão é promover os Direitos Humanos para o alcance da igualdade racial.
Segundo informou o presidente da Baobá Athayde Motta a entidade começa a operar com um compromisso da Fundação Kellogg de dobrar os recursos
mobilizados pela ONG até o limite de US$ 25 milhões
de dólares.
Um dos objetivos da nova ONG é exatamente
administrar seu fundo patrimonial e mobilizar recursos, no Brasil e no exterior, para se tornar política e
ﬁnanceiramente sustentável.
Com estes recursos poderá apoiar programas e
iniciativas pró-equidade racial lideradas por organizações de defesa de direitos afro-brasileiras.
Vale ressaltar que a Fundação Kellogg apoia
projetos sociais desde 1932 quando da sua fundação.
No Brasil atua há 15 anos no combate à pobreza e no
desenvolvimento da juventude. Em 2007 deu início a
novos desaﬁos apoiando a equidade racial como forma de inclusão social.
Fazendo segundo informou Rui Mesquita, oﬁcial
de programas para o Brasil da Fundação Kellog, a
entidade vai realizar um alto investimento e quer mobilizar outras Fundações brasileiras e internacionais,
assim como as pessoas do País e do exterior, para a
composição de um fundo patrimonial e incentivar uma
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cultura ﬁlantrópica no Brasil para o desenvolvimento
de programas para a raça negra.
Sr Presidente, Srªs e Srs. Senadores, neste encontro de ontem com foi discutido também. Isso representa o documentário Raça do cineasta Joel Zito
de Araújo que conta a história de três negros brasileiros que trabalham pela cultura afrodescendentes
neste País.
A kilombola Dona Miúda do Espírito Santo que
trabalha pela legalização dos quilombos capixabas.
O vereador Netinho de Paula que trabalhou pela
criação da TV da Raça Negra.
E Este Senador que lutou pela aprovação da Lei
do Estatuto da Igualdade Racial no País.
Segundo informações dos diretores das duas
entidades parte da renda do ﬁlme Raça será revertida
para a ONG Baobá.
Estiveram reunidos neste encontro: Rui Mesquita
Cordeiro, Conselheiro da Fundação Kellogg; Ramón
Murguia, Joseph Melvin Stewant, Alejandro Villamueva também conselheiros; Sterling Knox , presidente
da Fundação Kellogg; Gail Cynthia Christopher, Vice
Presidente da Entidade; Athayde Motta, presidente da
ONG Baobá; Hanmin Liu e Sueli Carneiro, conselheiros da Baobá.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, a
Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – V. Exª, Senador Paim, será atendido na forma
do Regimento.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.482, DE 2011
Nos termos do art. 218, inciso VII do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro voto de pesar pelo
falecimento do jogador de futebol Sócrates.
Sócrates nasceu em Belém, dia 19 de fevereiro de 1954. Morreu às 4h30 do dia 4 de dezembro do
corrente ano, em decorrência de um choque séptico,
segundo boletim divulgado pelos médicos.
Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de
Oliveira deixa a mulher, Kátia, e seis ﬁlhos.
Não somente o Estado de São Paulo está de luto,
mas toda a nação brasileira!
Os torcedores, jogadores, apreciadores do futebol,
do bom futebol, estão de luto pela morte de Sócrates!
O Doutor Sócrates, Doutor, Magrão, mais conhecido como Sócrates, considerado como um dos

DEZEMBRO51997
2011

Quarta-feira 7

melhores jogadores de futebol do Brasil e um dos
maiores ídolos do Corinthians ao lado de Luisinho,
Cláudio, Roberto Rivellino, Neto, Marcelinho Carioca,
Ronaldo Fenômeno, dentre outros.
Foi revelado pelo Botafogo, clube de Ribeirão
Preto, onde foi considerado um fenômeno desde o
início, pois quase não treinava em função de frequentar o curso de medicina na Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto (USP).
No ano de 1977 o Botafogo Futebol Clube contratou o treinador Jorge Vieira, que chegou ao clube
dando o recado: “jogador que não treina, não joga”.
Sócrates achou que não jogaria mais futebol, porém Jorge Vieira reconhecendo o talento de Sócrates,
deu tratamento diferenciado ao craque.
Naquele ano Sócrates foi campeão da Taça Cidade de São Paulo 1977 disputando o título com o São
Paulo no Morumbi e artilheiro do campeonato.
Também se destacou no Campeonato Brasileiro ainda pelo Botafogo, marcando um célebre gol de
calcanhar contra o Santos na Vila Belmiro.
Era irmão de Raí, outro famoso futebolista, ambos foram capitães da Seleção Brasileira de Futebol.
Foi também técnico, médico, músico, produtor
teatral, além de ser articulista e comentarista esportivo.
Sócrates se ﬁrmaria no Corinthians em 1978,
refazendo a dupla com seu ex-companheiro no Botafogo Geraldo Manteiga. Geraldão. Mas seus grandes
companheiros de ataque nesse time seriam Palhinha
e o amigo Casagrande.
Ele passou a dedicar-se mais ao futebol depois
que se formou em medicina (1977). Na Seleção Brasileira estrearia em 1979.
Foi uma das estrelas da Seleção Brasileira de
Futebol da Copa do mundo de 1982 e do Corinthians
da década de 80, celebrizado pelo movimento da Democracia Corintiana.
Na Copa de 82 teve ótimas atuações, marcou dois
belíssimos gols em jogos diﬁcílimos contra antiga União
Soviética e Itália, e mostrou toda sua categoria. Mas
não foi o suﬁciente para o Brasil se sagrar campeão.
Logo após encerrar a carreira de jogador, tornou-se técnico do Botafogo. E, em 1996, foi também técnico
da equipe equatoriana LDU, mas demitiu-se alegando
falta de proﬁssionalismo dos jogadores.
Em 1999, atendendo a um convite de um antigo
companheiro de seleção, Leandro, foi técnico da equipe carioca Cabofriense.
Para tanto, gostaria que o presente voto fosse
enviado para a família do jogador. Envio para o endereço do Sport Club Corinthians, Rua São Jorge, 777,
São Paulo — SP.
Sala das Sessões, - Senador Paulo Paim.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– A Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Agora com a palavra a Senadora Marta Suplicy,
por permuta com a Senadora Ana Amélia.
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Prezado Presidente Anibal Diniz, Prezados Senadores, Senadoras e você, ouvinte da Rádio Senado e
telespectador da TV Senado.
Ontem a Presidenta Dilma, em seu programa
semanal Café com a Presidenta, fez um balanço que
achei muito positivo da segunda fase do Minha Casa,
Minha Vida. Ela anunciou que, só neste ano, foi contratada a construção de 354 mil moradias em todo o
Brasil. Isso ilustra muito o compromisso do Governo
Federal em assegurar às famílias brasileiras a tão sonhada casa própria, mas também o direito constitucional
a uma habitação digna. Mostra também o esforço que
está sendo feito para erradicar o déﬁcit habitacional em
nosso País, que é muito grande. Hoje, calculamos em
5,5 milhões de moradias em 2008, segundo estudo da
Fundação João Pinheiro, encomendado pelo Ministério
das Cidades. Quer dizer, são mais de cinco milhões de
brasileiros que não têm ainda a sua casa, daí o acerto
de se fazer esse programa Minha Casa, Minha Vida.
Esse esforço que o Governo está fazendo ainda
é mais notável, considerando-se o momento de crise
pelo qual atravessa a economia mundial. Aliás, isso
comprova o acerto e a importância dos nossos mecanismos de crédito direcionado, como FGTS, poupança,
que permite a expansão do crédito para casa própria,
e as famílias têm acesso a uma taxa de juros muito
inferior à do mercado, mesmo frente a um cenário de
grandes incertezas econômicas.
O Minha Casa, Minha Vida, lançado pelo Presidente Lula em 2009, aperfeiçoou esses mecanismos,
melhorando a sua focalização nas famílias de baixa
renda, especialmente até três salários mínimos, que
é onde se localizam quase 90% de todo o déﬁcit habitacional, porque, até então, era um problema. Você
tinha o projeto, a possibilidade, mas as pessoas não
tinham recursos nem para pleitear.
Então, quando o Governo teve essa percepção,
essa mudança fez uma grande diferença, porque possibilita exatamente aos mais necessitados entrarem no
projeto Minha Casa, Minha Vida.
O resultado que vem sendo alcançado em 2011
mantém o bom desempenho de dois anos anteriores,
quando mais de um milhão de contratos foram assinados e mais de 400 mil casas e apartamentos foram
entregues às famílias brasileiras.
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Bom, a expectativa que nós temos é de que até
2014 outros dois milhões de moradias, Senador Dornelles, vão ser construídas, num investimento total de
R$125,7 bilhões.
Um outro aspecto que chamou a minha atenção
foi a ênfase que a Presidenta Dilma deu às famílias
que moram em área de risco e situação de moradia
precária.
Eu fui Prefeita de São Paulo, onde as áreas de
risco são enormes, muito numerosas, e é diﬁcílimo
atender a tudo. Então, eu tenho uma sensibilidade,
um carinho por ações nesse sentido bastante grande.
A Presidenta citou o caso concreto do Sr. Geovanildo da Silva, casado, pai de dois ﬁlhos, morador
de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Ele perdeu
sua casa duas vezes por causa das enchentes e, em
setembro deste ano, ele recebeu um apartamento do
programa, em uma área longe dos riscos de novas
tragédias. Ou seja, Minha Casa, Minha Vida é fundamental, também, para reassentar famílias em áreas
não precárias, próprias para ocupação, devidamente
urbanizadas e sem prejuízos ambientais.
Isso chamou a minha atenção, sabem por quê?
Porque li, no Estado de S.Paulo da semana passada,
um artigo que tratava de um problema muito grave na
região metropolitana da Capital do meu Estado. O título da matéria já diz tudo: Por que a cidade ainda tem
2.627 favelas? E não é só isso. Informa que existem
na minha cidade quase 995 mil famílias morando em
situação de risco, sendo 389 mil em favelas horizontais,
127 mil em cortiços, ou seja, favelas verticais e o resto
em áreas irregulares ou loteamentos clandestinos. São
mais de quatro milhões de pessoas – é muita gente!
– ou 25% da população da Grande São Paulo. Isso
corresponde a um contingente populacional maior do
que Belo Horizonte, maior do que Porto Alegre, maior
do que Recife, por exemplo. E essas famílias se encontram morando em locais precários, mal urbanizados
e sujeitos a risco, fato que o Poder Público não pode
e não deve ignorar.
As soluções apontadas por especialistas consultados pelo Estadão, apesar de em alguns casos serem conceitualmente corretas, não oferecem respostas
deﬁnitivas para essa grave situação.
A primeira solução apontada é a mais óbvia:
construam-se novas moradias. Hoje existem cerca de
278 mil unidades em conjuntos habitacionais na cidade.
A expectativa é que, até 2015, 94 mil novas unidades
sejam construídas, considerando os empreendimentos já em curso. Entretanto, isso vai atender a apenas
10% das famílias em condição precária de moradia.
E os outros 90%?
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Segundo o diagnóstico da Prefeitura de São Paulo
expresso no Plano Municipal de Habitação 2009/2024,
enviado à Câmara Municipal, em outubro, a maioria
das moradias “precarizadas” dependeria apenas de
algumas obras de urbanização ou de sua regularização fundiária.
Pelo PMH, o déﬁcit habitacional real na Grande
São Paulo hoje seria de 130 mil unidades. Ainda assim, projeta um crescimento desse déﬁcit para 610
mil unidades em 2024. E a eliminação desse déﬁcit
exigiria investimentos da ordem de R$58 bilhões. Ou
seja, o problema é crescente e exige ações imediatas.
Mesmo a saída de urbanização e de legalização
das moradias irregulares deve ser vista com cuidado.
O Programa de Regularização Fundiária da Prefeitura, por exemplo, pretende alcançar 23 mil famílias em
108 assentamentos ilegais. Mas nem todas as áreas
podem ser objeto desse tipo de iniciativa.
Em agosto deste ano, por exemplo, a Prefeitura
editou decreto que muda o plano diretor de 2002 e
permite habitações de interesse social em áreas de
preservação permanente no Município. São áreas que
foram feitas de preservação permanente do Município
– isso foi feito inclusive na minha gestão –, porque é
importante que tenhamos áreas de habitação social
em lugares próprios, e não no ﬁm do mundo, porque,
se essas pessoas ﬁcarem a duas ou três horas de condução do centro da cidade, elas serão penalizadas, e
muitas já moram nesse centro.
O primeiro alvo dessa medida foi permitir a regularização e reurbanização de 64 favelas nas áreas
de represa de Billings e Guarapiranga. Sem dúvida, os
cerca de um milhão de habitantes precisam de uma
solução digna e permanente de moradia, mas não à
custa dos mananciais.
Aí, estou falando de outro ângulo. Não se pode
legalizar o que está dentro do manancial, que é estratégico para o fornecimento de água aos paulistanos.
Simplesmente, essa saída não é sustentável.
Uma solução que conta com toda a minha simpatia e apoio é a recuperação do centro de áreas abandonadas e decadentes.
Os senhores que nos estão escutando em casa,
ou pela rádio, os Srs. Senadores e Srªs Senadoras não
têm ideia do que há de prédio na cidade de São Paulo, no centro, abandonado, invadido, ou que não paga
IPTU, com dívida, e que pode ser usado para habitação.
Nas cidades europeias, onde o solo livre é escasso, a tecnologia de recuperação dessas áreas é muito
desenvolvida e ﬁnanceiramente viável. Lembro que
pude observar isso no centro de Berlim: como foram
recuperados os prédios, alguns até “tratorados”, construídos novos prédios, conjuntos habitacionais sociais
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misturados, às vezes, com apartamentos bastante caros. É muito interessante, porque um centro só é um
centro e persiste como centro e é vivo se consegue
ter esse mix de população.
No Brasil, devido à abundância de terras, desenvolvemos uma cultura de abandonar os centros antigos
à própria sorte e desenvolver novas áreas que se tornam
objeto de cobiça imobiliária. Já é hora de mudarmos
esse conceito, implantando, dentro dessas áreas urbanas, o conceito de territórios de cidadania, já aplicado
pelo Governo Federal a algumas regiões menos desenvolvidas, como no nosso Pontal de Paranapanema. A
ideia é transformar essas áreas com ações de políticas
públicas coordenadas, não só recuperando a estrutura
física das moradias, mas ofertando segurança, saúde,
educação, transporte, cultura, dentre outros.
Imaginem, por exemplo, o que seria a cracolândia
recuperada, renovada, com famílias em pleno exercício
de sua cidadania. Existe o programa Nova Luz da Prefeitura. É bom, mas precisamos ser muito mais ousado.
(Interrupção do som.)
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Para
terminar, Sr. Presidente.
Ainda assim, essa é apenas parte da solução,
pois, sem dúvida, há a necessidade de novas unidades habitacionais. Só o centro da cidade não vai dar
conta do problema.
O fato é que a Grande São Paulo, que abriga 10%
da população brasileira, contava com um déﬁcit de 510
mil moradias em 2008, sendo 84% em famílias com
renda até três salários mínimos. E, para resolvermos
esse déﬁcit, é fundamental intensiﬁcar a presença do
programa do Governo Federal Minha Casa, Minha Vida
na cidade de São Paulo.
O próprio PMH 2009/2024 reconhece que atualmente apenas 19% dos recursos investidos em habitação são federais, com 10% estaduais e 71% municipais. E que, para avançar rumo a uma solução, há
a necessidade de estreitar a parceria com o Governo
Federal e ampliar o número de projetos que se insiram
no Minha Casa, Minha Vida. Calculam a necessidade de
3,4 bilhões ao ano, ampliando a fonte de recursos federais para 64%, com 12% estaduais e 26% municipais.
São Paulo tem que se integrar mais às iniciativas
federais. Tem que pôr de lado essas diferenças políticas e abraçar sem medo boas ideias como o Minha
Casa, Minha Vida, do qual a cidade São Paulo é muito
pouco parceira. Diz-se que não arruma terreno para
fazer o Minha Casa, Minha Vida na cidade de São Paulo. Mas a gente só vai conseguir ter uma boa solução
para isso se usar os recursos do Município, do Estado, mas também os recursos federais que existem. A
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Prefeitura teima ou não está tendo a capacidade de
buscar uma possibilidade de usar os recursos federais
do Minha Casa, Minha Vida na cidade de São Paulo,
que possui um déﬁcit habitacional gigantesco, assim
como a região metropolitana.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Concedo a palavra ao Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente desta sessão, Senadora Marta
Suplicy; Srªs e Srs. Senadores; telespectadores da TV
Senado e ouvintes da Rádio Senado, senhoras e senhores, hoje, o Brasil recebeu uma notícia que todos,
inclusive a otimista equipe econômica do Governo, já
esperavam: o crescimento do PIB no terceiro trimestre foi zero. O único setor em que houve crescimento
em relação ao trimestre anterior foi a agropecuária,
com 3,2%. A indústria caiu 0,9%, e o setor de serviço
reduziu-se em 0,3%, com nítida queda no desempenho. Mas não é só isso: o crescimento do segundo
trimestre deste ano em relação ao primeiro trimestre
foi revisto para baixo, de 0,8% para 0,7%. Da mesma
forma, o crescimento do primeiro trimestre de 2011
em relação ao último trimestre de 2010 foi rebaixado
de 1,2% para 0,8%.
Em termos de valores, o PIB alcançou R$1,05
trilhão entre julho e setembro, de acordo com as informações do Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE). Em 12 meses, a alta do PIB brasileiro
é de 3,7%. No acumulado de 2011 até setembro, o
crescimento é de 3,2%.
A dura verdade é que a economia brasileira não
cresceu nada no terceiro trimestre de 2011, na comparação com o segundo trimestre do ano, conforme
informou o IBGE.
A dura verdade é que o País não está imune à crise
mundial e precisa fazer uma ousada equação da economia, que, com certeza, vai muito além das medidas anunciadas pelo Governo para estimular o consumo interno.
Não estamos numa redoma, protegidos contra
as intempéries do mercado, tampouco a crise mundial
pode ser vista como uma marolinha, como dizia o ex-Presidente Lula.
A questão que se coloca agora é se as medidas
adotadas pelo Governo Federal e anunciadas pelo Ministro Guido Mantega serão capazes de reverter esse
quadro de desaceleração da economia.
A questão que se coloca agora é se, mesmo se
atendendo ao apelo da Presidente Dilma para continuar a consumir, o mercado interno será capaz de
compensar o quadro recessivo que se conﬁgura no
cenário internacional.
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Será que o consumo interno conseguirá levar o
Brasil a crescer 5% em 2012, como deseja o Ministro
Guido Mantega?
A meta do Governo é otimista, quando se considera a conjuntura internacional, marcada por forte
desaceleração das economias da zona do euro.
De positivo no contexto internacional, existem os
sinais de recuperação dos Estados Unidos e do Japão.
Houve a redução da taxa de desemprego nos EUA,
que caiu para 8,6% em novembro ante 9% em outubro. No Japão, o PIB subiu 1,5% no terceiro trimestre,
e são inegáveis os sinais de aquecimento da nação
do sol nascente.
Em contrapartida, a agência de avaliação de riscos Standard & Poor’s ameaça rebaixar a nota de 15 dos
17 países da zona do euro, fato inédito e preocupante,
pois indica um futuro sombrio para os próximos anos.
É claro que, no Brasil, um País com uma das cargas tributárias mais altas do mundo e com uma taxa
de juros completamente incompatível com a realidade
internacional, qualquer anúncio de desoneração ﬁscal
e de redução da taxa Selic é bem-vindo.
A isenção de impostos para a linha branca, com
certeza, atrai os consumidores a adquirirem ou trocarem fogões, geladeiras e máquinas de lavar. Mas não
se pode esquecer de que uma parte considerável dos
consumidores potenciais desse setor já comprou esses
itens, que foram objeto de medida semelhante ainda
no Governo Lula. Outro ponto é que a diferença no valor ﬁnal dos produtos não é tão expressiva em termos
absolutos. Por outras palavras, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, não causa grande impacto atrativo
no preço ﬁnal dos produtos a redução do IPI sobre fogões, de 4% para zero; geladeiras, de 15% para 5%;
máquinas de lavar, de 20% para 10%; e tanquinhos,
de 10% para zero. Ademais, a margem de consumo
existente ainda para o setor é algo que o mercado vai
responder de forma clara e objetiva para avaliarmos
melhor a efetividade das medidas do Governo tão logo
os números do quarto trimestre sejam conhecidos.
Questionamento semelhante deve ser feito quanto
à redução de IOF e da taxa Selic. Sempre serão bem-vindos cortes como o do IOF sobre crédito ao consumidor, que reduzem o custo do cheque especial e dos
ﬁnanciamentos, de 3% para 2,5%, bem como o ﬁm do
IOF de 2% em aplicações de estrangeiros na Bolsa.
Sempre será bem-vinda a redução de tributos do
Minha Casa, Minha Vida, de 6% para 1% em imóveis
de até R$85 mil.
Mas todos esses pontos levam igualmente a dois
questionamentos: primeiro, o efeito prático no mercado,
já que inúmeras famílias trocaram de carro, compraram
novas casas e se encontram com dívidas de médio e
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longo prazo; segundo, Senador Blairo Maggi, deve-se
saber qual a margem segura de endividamento que
os potenciais consumidores dispõem para contrair dívidas sem comprometer o orçamento doméstico ou
gerar inadimplência.
Nós, como cidadãos, não vamos aqui atirar pedras
contra as medidas do Governo, porque, para o PSDB,
a saúde da economia brasileira é um conquista que se
montou com a ousadia do Plano Real e que pertence
ao povo e à Nação. Mas, com o intuito de contribuir,
queremos dizer que, mais uma vez, o Governo age de
forma reativa. O Governo corre atrás do prejuízo, mas
está perdendo uma oportunidade para fazer uma reengenharia do Brasil contemporâneo, com deﬁnições
claras de marcos regulatórios, com uma verdadeira e
inadiável reforma tributária e com a revisão das dívidas
dos Estados e dos Municípios.
Abro aqui um parêntese: somos a bola da vez
no mundo. Dos países que compõem o Brics, somos
os que temos maiores atrativos, mas não estamos
preparando-nos para isso. Com todas as medidas que
nos faltam tomar, com a burocracia brasileira, com os
juros altos, com toda essa parafernália de leis, é muito
difícil que nos tornemos um grande atrativo.
A imagem do Governo piora a cada dia e demonstra que, além da incapacidade de combater a corrupção, as ações no campo econômico são reativas, sem
um plano deﬁnido.
Nós sempre soubemos que o crescimento do Brasil durante o Governo passado estava abaixo da média
internacional e não era resultante de nenhuma capacidade excepcional da Administração Pública. O Brasil
cresceu, porque o mundo cresceu, mas não porque
o Governo tivesse encontrado um caminho para fazer
as tarefas inadiáveis para tornar o País competitivo.
Agora, o que vemos é um Governo fraco, acuado
e sem ousadia para promover as reformas necessárias para atrair investimentos produtivos e voltados à
geração de emprego e de renda.
Nós não queremos, em absoluto, o fracasso do
Governo, porque o patriotismo nos compele à defesa
dos interesses nacionais. Mas nós tememos, e com
certeza não somos a única voz neste plenário, pelo
futuro do Brasil, que pode mais e quer mais. Mas, para
poder mais e querer mais, precisa se libertar de uma
estrutura arcaica nos campos econômico e político. O
Brasil precisa de ousadia!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Cyro Miranda,
o Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Sra. Marta Suplicy, 1ª
Vice-Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Cyro Miranda,
a Srª Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Cyro Miranda.
Na realidade, tem de haver alternância com uma
liderança. Inscreveu-se como Líder do PV agora o Senador Paulo Davim. Em seguida, seria a vez da Senadora Angela Portela. (Pausa.)
Fica concedida, então, a palavra à Senadora
Angela Portela.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obrigada. Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, hoje, estará em pauta, aqui no plenário,
a votação do novo Código Florestal. Eu queria aproveitar a oportunidade e já deixar aqui o meu posicionamento a respeito das discussões na Comissão de
Ciência e Tecnologia, na Comissão de Meio Ambiente
e na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
e dar nosso parecer, a nossa opinião a respeito deste
importante Código Florestal brasileiro.
Sr. Presidente, o Projeto de Lei da Câmara nº 30,
de 2011, visa a atualizar as regras contidas no antigo
Código Florestal brasileiro, de 1965, à luz das novas
tecnologias de uso racional dos recursos naturais e
das transformações veriﬁcadas no campo nas últimas
décadas. Incorpora também a contribuição dos cientistas e a constatação de que as ações humanas estão
alterando rapidamente o clima do Planeta, o que representa grave ameaça à sobrevivência das espécies.
Protocolado há 12 anos na Câmara dos Deputados, esse projeto passou a tramitar há cerca de dois
anos, tendo chegado ao Senado Federal em junho
passado, envolto em polêmicas de toda a natureza e
com a triste e equivocada fama de legalizar os desmatamentos, anistiar os crimes ambientais e oferecer
um salvo conduto para a devastação do que resta de
matas nativas.
É compreensível que tanto os setores ligados à
causa ambiental quanto os representantes do setor
produtivo se sentissem inseguros e ameaçados, atribuindo ao projeto aprovado na Câmara e à análise aqui
neste Senado os piores adjetivos possíveis.
A tramitação deste novo Código Florestal, portanto,
é mais uma demonstração da solidez e da maturidade
da democracia brasileira, na medida em que todos os
setores envolvidos tiveram a oportunidade de defender
seus pontos de vista. Demonstra, principalmente, a capacidade deste Parlamento de construir alternativas
que, se não atendem a todos, expressam a vontade da
maioria, essência de todo o regime democrático.
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Assim sendo, o novo Código Florestal brasileiro que temos a responsabilidade de aprovar neste
momento busca conciliar a regularização do passivo
ambiental e deﬁnir regras claras para a proteção das
ﬂorestas, especialmente em Áreas de Preservação
Permanente e Reserva Legal.
Quero aqui expressar o reconhecimento pela altivez, serenidade e ﬁrmeza com que os Relatores nas
comissões da Casa, os Senadores Luiz Henrique e
Jorge Viana, conduziram os trabalhos, apresentando
ao País um relatório que avançou muito em relação ao
texto inicial, que afasta muitas dúvidas e que, principalmente, renova a nossa convicção de que o Brasil pode
manter sua liderança mundial na produção de alimentos
sem deixar de ser também uma potência ambiental.
A forma como os trabalhos foram conduzidos
jamais colocou em oposição a preservação da natureza e a produção de alimentos. Evitou-se, aqui no
Senado, a tentação de criminalizar os trabalhadores
rurais sem, contudo, transigir com aqueles que usam
a atividade rural como escudo para as agressões ao
meio ambiente.
Uma das grandes contribuições trazidas pelo Senado é a separação da nova lei em dois segmentos:
normas permanentes para a proteção das ﬂorestas e
disposições transitórias, com regras para a regularização de áreas desmatadas indevidamente.
Nas disposições transitórias, por exemplo, manteve-se a data de 22 de julho de 2008 como limite para
regularização de atividades agrossilvopastoris, de ecoturismo e de turismo rural em Áreas de Preservação
Permanente, as chamadas áreas consolidadas.
O projeto disciplina claramente de que forma se
dará essa regularização, com a obrigação de recuperar os 15 metros de mata ciliar nas margens de cursos
d’água com até 10 metros de largura, aumentando
gradativamente, conforme a largura dos rios, até o limite de 100 metros.
As disposições transitórias também contemplam
regras especíﬁcas para implantação dos programas de
regularização ambiental, utilização de encostas com
inclinação entre 25 e 45 graus, os manguezais, ocupações no entorno de nascentes, entre outros aspectos.
Já nas disposições permanentes, o projeto que
chega ao plenário é ainda mais abrangente e claramente adequado para a situação brasileira. Aqui estão
contidas as regras para assegurar proteção e uso sustentáveis das ﬂorestas e demais formas de vegetação
nativa, em harmonia com a promoção do desenvolvimento econômico, como ressaltam os Relatores.
O atual texto relaciona atividades de utilidade
pública, interesse social e baixo impacto ambiental,
que também podem receber autorizações de desma-
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tamento em Áreas de Preservação Permanente e inclui
os conceitos de área abandonada, área verde urbana, faixa de passagem de inundação e áreas úmidas,
e contempla atividades tradicionais e relevantes para
a economia nacional, especialmente na Amazônia,
ao admitir o plantio temporário em terra exposta na
vazante dos rios e o desenvolvimento da aquicultura
em área de mata ciliar para propriedades de até 15
módulos ﬁscais.
Sr. Presidente, no tocante à Reserva Legal, cujos
percentuais mínimos obrigatórios da lei atual foram
mantidos, quero registrar aqui uma alteração que apresentamos ao Senador Jorge Viana e que foi acatada no
texto-base de seu relatório, posteriormente alterado por
emenda de redação de V. Exª, Senador Anibal Diniz,
que agora preside a sessão. Trata-se, Sr. Presidente,
da redução da Reserva Legal para 50% dos imóveis
rurais localizados em Estados da Amazônia Legal que
já tenham mais de 65% de seus respectivos territórios
deﬁnidos como unidades de conservação de domínio
público ou terras indígenas demarcadas e homologadas.
Essa emenda atende exclusivamente aos Estados
de Roraima – o meu Estado – e Amapá e representa
uma conquista importante, uma vez que a manutenção do percentual de 80% representaria a inviabilização de qualquer atividade econômica no meu Estado
de Roraima.
Sr. Presidente, tive a oportunidade de manifestar
desta tribuna a gratidão do povo de Roraima à sensibilidade do Relator, Senador Jorge Viana; da Ministra
do Meio Ambiente, Izabella Teixeira; e dos técnicos
do Ministério do Meio Ambiente, que reconheceram a
situação bastante peculiar de Roraima, com suas 70
áreas protegidas, que podem chegar, nos próximos
anos, a algo em torno de 70% da extensão territorial do
Estado de Roraima. Salvo essa modiﬁcação, como dito
anteriormente, os percentuais de Reserva Legal são
mantidos. Continua sendo de 80% para o bioma Amazônia, 35% para cerrados e 20% para campos gerais.
Ao amparar essa modiﬁcação para os Estados
com elevado percentual de áreas já protegidas, o novo
Código Florestal brasileiro permitirá a segurança jurídica que o Estado de Roraima jamais teve, sem prejuízo
da responsabilização por atividades predatórias que
afrontem a legislação ambiental.
Conseguimos construir esse entendimento em
parceria com representantes do setor rural de Roraima, com os técnicos do Ministério do Meio Ambiente,
a Ministra Izabella Teixeira, e o Senador Jorge Viana,
pela evidência de que Roraima, tanto quanto o Amapá,
apresenta baixos índices de desmatamento e elevado percentual de áreas protegidas, ﬁcando, portanto,
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descartada a possibilidade de signiﬁcativa ampliação
dos desmatamentos.
Ao mesmo tempo, ﬁca assegurada a capacidade de esses Estados proverem as políticas públicas e
o fomento aos investimentos privados para garantir a
segurança alimentar, o desenvolvimento econômico e
a melhoria das condições de vida da população.
Para encerrar, Sr. Presidente, quero destacar aqui
um último aspecto incluído pelos Relatores do novo Código Florestal, que considero de grande importância: a
inclusão de um capítulo que garante incentivos econômicos e ﬁnanceiros para a preservação e recuperação
de áreas de ﬂoresta. Essa é uma tendência mundial
contemplada em todas as discussões relacionadas
com as políticas para mitigar as mudanças climáticas,
e, uma vez incorporada à legislação nacional, acreditamos que trará excelentes resultados, tanto do ponto
de vista da geração de renda para o homem do campo
quanto para a proteção do meio ambiente.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senadora Angela Portela. Os cumprimentos da Mesa pelo belíssimo pronunciamento.
E agora, com a palavra, como Líder do Partido
Verde, o Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco PV – RN. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. e
Srªs Senadoras, hoje esta Casa apreciará a proposta
de reforma do Código Florestal.
É bem verdade que todos nós, em senso comum,
acreditamos que já estava na hora de haver uma revisão desse Código, que data de 1965 e que foi discutido
e aprovado na Câmara, passou pelas Comissões de
Agricultura, Ciência e Tecnologia, CCJ, e concluiu a sua
apreciação na Comissão de Meio Ambiente desta Casa.
Eu confesso, Srs. e Srªs Senadoras, que, não
obstante o trabalho, a abnegação e a dedicação dos
relatores das diversas comissões pelas quais essa
matéria tramitou aqui no Senado, que o texto não nos
agrada. Quando eu digo não nos agrada eu digo não
agrada a um segmento importante de pessoas que
pensam, que estudam, que se preocupam com o meio
ambiente, posicionamentos esses já externados reiteradas vezes por instituições que por aqui passaram e
participaram dos debates, que contribuíram com sugestões, com ideias, que levantaram preocupações
plausíveis, como, por exemplo, a SBPC (Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência); a Academia
de Ciências do Brasil; a Agência Nacional de Águas –
ANA, que mandou, encaminhou para esta Casa uma
nota técnica demonstrando claramente suas preocupações; instituições não-governamentais de grande credi-
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bilidade, como o SOS Mata Atlântica, o Greenpeace, o
Imazon; instituições sindicais da sociedade civil, como
CUT, MST, Fetraf, Via Campesina; universidades, como
UNB, Universidade de São Paulo, Universidade do Semiárido, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
– Inpa; enﬁm, um elenco de pessoas e instituições que
desﬁlaram pelas comissões desta Casa trazendo suas
preocupações, sugestões e contestações também.
Insisto em chamar a atenção da importância do
Brasil nessa questão. O Brasil, que tem a maior ﬂoresta tropical do mundo, o maior rio do mundo, também
tem a maior biodiversidade do mundo. Um país como
o Brasil oferece ao mundo algo inusitado. É um país de
seis biomas, um país rico, cujo maior patrimônio foi a
natureza que lhe deu. E sabemos que esse patrimônio
precisamos preservar.
O Brasil sempre esteve na vanguarda da legislação ambiental. Ainda trago a expectativa de que se
possa melhorar o texto que logo mais será apresentado
a este Plenário. Existe sempre o argumento de que é
preciso aumentar a produção no campo. Em nenhum
momento somos contra o aumento de produção. O
ambientalista não se opõe ao progresso, não se opõe
ao aumento de produção. Claro que não. Da mesma
forma, a ﬂoresta não é problema, é solução. Precisamos exorcizar esses fantasmas.
Para que cheguemos a um consenso é necessário que sejam incorporadas algumas sugestões de
instituições cientíﬁcas, de pessoas que lidam no dia a
dia no campo, que possamos absorver experiências
como as aqui apresentadas pela Embrapa. A Embrapa
tem uma tecnologia requintada. A Embrapa vem desenvolvendo, ao longo dos anos, estudos que permitem e
que permitirão aumentar a produção do agronegócio,
sem prejudicar o nosso meio ambiente, diminuir as
áreas de preservação.
Recordo-me, em dados pesquisados, que, na
década de 60, produzia-se neste País algo em torno
de 700kg de grãos por hectare. Hoje, produz-se quase 4.000kg de grãos no mesmo hectare. Na década
de 60, a densidade de boi por hectare era 0,4; hoje,
chegamos a 1 e, mesmo assim, ainda está baixa essa
densidade. Vejam que o Brasil tem o maior rebanho
bovino do mundo. Países que não têm um rebanho
como o nosso têm uma densidade maior, de 2 bois,
2,5 bois, 3 bois. Portanto, temos como otimizar a produção do agronegócio.
Entendo a importância do agronegócio para o
PIB brasileiro. Claro que entendemos isso, mas não
podemos fazer uma discussão sem que se enxergue o
outro lado da moeda. Não pode ser um debate míope.
Não pode ser um debate movido por interesses que
não sejam soberanos da Nação brasileira. Não pode-
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rá haver um debate maniqueísta, em que se esqueça
a importância do meio ambiente e o que esse meio
ambiente signiﬁca não só para o brasileiro, mas para
toda a humanidade.
Sempre que falo em biodiversidade, faço questão de ressaltar o que a biodiversidade representa
para todos nós. A biodiversidade é uma prateleira de
opções cientíﬁca. De lá poderão se extrair antídotos e
medicamentos para muitos males que comprometem
e comprometerão a humanidade. Precisamos tratar
com carinho da biodiversidade, porque será nela, será
nessa prateleira que iremos atrás de soluções para os
nossos problemas.
Nãos se enganem. Se restringirmos em demasia esse espaço, se não houver a preocupação com
o desenvolvimento sustentável, vamos comprometer
o futuro da própria humanidade não só pela questão
climática, não só pelas questões de recursos hídricos,
mas sobretudo pelas perspectivas que a biodiversidade traz para a humanidade. Preocupo-me com vários
pontos que constam do texto, mas principalmente com
as bacias hidrográﬁcas críticas. São bacias que apresentam menos de 20% da mata nativa, da mata ciliar.
Para se ter ideia, em São Paulo, temos a bacia
do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, com 7,9% apenas
de vegetação nativa; Sapucaí-Mirim e Grande, em
São Paulo ainda, com 6,6%; Sorocaba e Médio Tietê,
9,3%; Tietê e Batalha, 6,1%; Aguapeí e Peixes, 3,5%;
Baixo Paraíba do Sul, com 2,3%. Esse é apenas um
exemplo dessas bacias que estão sofrendo com a
escassez da sua vegetação nativa, que vai proteger
esses mananciais.
Isso, seguramente, Sr. Presidente, trará comprometimento dos recursos hídricos, diﬁcultando o uso
da água para animais, seres humanos e até mesmo
para a indústria.
Vamos ter graves problemas. São 38 bacias hidrográﬁcas com menos de 25% de sua vegetação
nativa. Precisamos olhar com carinho para esse texto.
E trago algumas emendas, cuja leitura e defesa farei
oportunamente.
Ressalto essa questão da bacia hidrográﬁca, que,
por sinal, está sendo contemplada com a emenda de
um colega Senador, a quem, de antemão, externo o
meu apoio, assim como as emendas que apresentei e
que serão – espero – discutidas em plenário.
Era só, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Paulo Davim.
Agora, com a palavra o Senador Blairo Maggi,
representante do Estado do Mato Grosso.
O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
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sidente, Srªs e Srs. Senadores, no dia de hoje, os que
se antecederam à minha fala já ﬁzeram referência ao
Código Florestal, que vamos votar hoje, no período
da tarde. Eu gostaria de acrescentar um ingrediente
na discussão de hoje, pelo menos para não deixar um
mal-entendido e não deixar uma notícia que foi divulgada no dia de ontem, se não me engano, contaminar as discussões que vamos fazer hoje aqui sobre o
Código Florestal.
No dia de ontem, o Governo Federal divulgou os
dados sobre o desﬂorestamento na Amazônia, e aparecem, nesses dados, o Estado do Mato Grosso e o
Estado de Rondônia como os dois Estados que tiveram
um acréscimo no desmatamento em relação ao ano
de 2010 e 2011 – 2011 ainda é uma estimativa, mas
já está praticamente fechado.
Eu gostaria de esclarecer aqui a todos que nos
assistem pela TV Senado e às colegas e aos colegas
Senadores que, depois de um grande esforço em toda
a região amazônica, um esforço do Governo Federal,
um esforço dos governos estaduais – e aqui está o
Senador Ivo Cassol, que foi governador de Rondônia
no mesmo período em que fui governador do Estado
do Mato Grosso, de 2003 a 2010 –, nesse período,
nós, como eu já disse, com o auxílio do Governo Federal e de suas políticas, mas, principalmente, com a
colaboração e a aquiescência dos setores produtivos
desses Estados, conseguimos uma redução do desmatamento muito grande ou bastante grande, se é
possível chamar assim. Nós saímos do período mais
agudo desse período de desﬂorestamento no Estado
do Mato Grosso.
Em 2004, nós tínhamos um desmatamento
11.814km², Sr. Presidente; isso signiﬁca 1.180.000
hectares que foram convertidas, no período de agosto de 2003 a julho de 2004. Então, esse é o maior número que temos no período mais recente. E, quando
chegou em 2010, o desﬂorestamento, no Estado do
Mato Grosso, já havia chegado a 871km², quer dizer,
de 1.181.000 hectares, veio, em 2010, para 87 mil hectares, 87,1 mil hectares, para ser mais preciso; uma
redução, então, de mais de 90% do desmatamento
ou, digamos assim, um pouco menos de 10% do que
tínhamos. Bom, se chegamos, então, de 1,1 milhão
para 87 mil, eu poderia dizer que chegamos quase
que no limite vegetativo que já não há mais como você
não permitir esse tipo de atividade, porque é um Estado bastante grande, um Estado que tem 906 mil km²,
quer dizer, são 90 milhões de hectares, 90,6 milhões
de hectares, e uma ocupação nesse período, então,
de 87 mil hectares.
Pelos dados divulgados ontem, Senador Ivo Cassol, o Estado do Mato Grosso realmente aparece como
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o Estado que teve o seu desmatamento aumentado em
relação ao ano anterior. Só que eu gostaria de deixar
aqui claro, para que não ﬁque uma pecha, um carimbo
nos produtores e no próprio Estado de Mato Grosso,
que saímos, então, de 871km² para 1.126km², de 87,1
mil hectares para 112,6 mil hectares. Então, há, de fato
aqui um aumento, e não estou aqui querendo não aceitar esse aumento, mas houve um aumento de 23% de
2010 em relação a 2011. Só que, quando ﬁzermos as
contas e compararmos 2011 com o período de 2004,
que foi o mais agudo que tivemos, ainda teremos uma
redução de mais de 90%.
Então, era sobre esses números que eu gostaria
de deixar aqui meu raciocínio, para que, quando pensarmos em falar em termos de Amazônia, pensemos
no tamanho que é essa Amazônia, no quanto esses
percentuais representam dentro desse território, que
é mais de 61% do território brasileiro. E, se olharmos,
Sr. Presidente, então, para a Amazônia como um todo,
e não olhar só o Estado de Mato Grosso – e esse raciocínio, Senador Ivo, é o mesmo para o Estado de
Rondônia –, quando olharmos, então, o que aconteceu
em toda a Amazônia Legal brasileira, que é 61% do
território brasileiro, veremos o seguinte: em 2004, nós
tínhamos um desﬂorestamento total de 27.772km² ou
2.772.000.hectares...
(Interrupção do som.)
O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Faltou som...
Agora voltou.
Então, quero repetir: em 2004, a Amazônia inteira,
que é 61% do território brasileiro, tinha 27.772km² desmatados naquele ano ou 2.772.000 hectares contra, em
2011, 6.238km² ou 623.000 hectares. Se olharmos isso,
comparando um número com outro, 2004 com 2011,
nós vamos ver que tivemos uma redução, nesse período, em torno de 340% no período de 2004 para 2011.
Então, estou colocando esses números para
mostrar o esforço que o Governo vem fazendo, o esforço que os produtores dessas regiões vêm fazendo
para, cada vez mais, ter maior produtividade, ter maior
competitividade em cada unidade, em cada hectare
de terra produzido. Eu vou dar aqui alguns exemplos.
Em 1979, quando meu pai, meu querido pai, falecido André Antônio Maggi, chegou no Estado de Mato
Grosso, no primeiro ano, ele plantou soja – naquela região havia só a cultura de arroz. A produtividade média
do Estado de Mato Grosso, naquele período, era de
1.800kg/hectare – quando ia bem: 1.800kg. Passados
esses 30 anos, hoje a produtividade média, no Estado
de Mato Grosso, já passa dos 3.100kg/hectare. Então,
vocês veem o quanto nós ganhamos em produtividade.
Além disso, nós fazíamos uma única safra: plantávamos
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soja no mês de dezembro, íamos viajar e voltávamos
em maio para colher. Agora, não! Agora se trabalha
nos 12 meses do ano porque se fazem duas safras.
Tiram-se 3.000kg de soja por hectare e tiram-se mais
7.000kg, 8.000kg de milho por cada hectare produzido.
Isso demonstra, meus queridos Senadores, que tivemos
um ganho de produtividade muito grande nos últimos
anos. Por isso se justiﬁca o aumento da produção na
Amazônia e no Centro-Oeste brasileiro, em detrimento da diminuição do desmatamento naquela região.
Então, só queria colocar os números, para que
não ﬁquem dúvidas exatamente no dia em que vamos
votar o Código Florestal brasileiro, para que não pareça que estamos ﬂexibilizando; muito pelo contrário.
Os debates vão mostrar, no dia de hoje, que o Código
Florestal brasileiro é um avanço para a sociedade, um
avanço para o Brasil, principalmente porque, como já
disse aqui várias vezes, estamos dando a oportunidade àqueles que estão fora da regra de entrarem para a
regra, de entrarem para a legalidade e continuarem a
produzir sem o empecilho do Ministério Público, como
já disse outras vezes. É a função dele, ele é o ﬁscal
da lei. Nós, legisladores, temos de mudar a lei se não
quisermos ser penalizados lá embaixo.
Concedo um aparte ao Senador Ivo Cassol, ex-governador de Rondônia.
O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Obrigado,
Senador Blairo Maggi. Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores. Vejo esses dados, Senador Blairo Maggi, divulgados ontem com tristeza, e quero aqui retiﬁcá-los.
Quando eu era governador do Estado de Rondônia, o
Inpe divulgou dados que, quando fomos apurar in loco
no Estado de Rondônia, era lugar de rocha, eram lugares que foram computados como desmatamento; o
que, na verdade, não procedia. A exemplo disso, vamos pegar 2004. Houve o desmatamento, em 2003,
de 3.597, 3.800m2, contra, até o ano passado, 435m2.
Quero lembrar que esses dados, de 869, que são os
dados que colocaram para 2011, não condizem com
a verdade. Mais uma vez acabam caindo em descrédito os órgãos responsáveis pela divulgação desses
dados. E por que colocar esses dados especialmente
hoje, Senador Blairo Maggi, quando vamos discutir o
Código Florestal, quando vai se buscar o entendimento
tanto da classe produtora como da classe ambiental,
quando o Estado de Rondônia está doando parte da
sua riqueza natural, que são as usinas, tanto de Santo
Antônio como de Jirau, e tem um desmatamento nessas áreas e o Inpe coloca como um desmatamento do
Estado de Rondônia, tentando denegrir a imagem do
Estado de Rondônia? A primeira coisa que o Inpe tem
que fazer é começar a separar as áreas estaduais que
são autorizadas e que são legais, as áreas que são

DEZEMBRO 2011
52006

Quarta-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

autorizadas pelo Governo Federal, uma autorização
de concessão para a construção de usinas hidrelétricas, como vai acontecer e está acontecendo com Belo
Monte, também no Pará. E, no Estado de Rondônia,
nesses dois empreendimentos, Senador Blairo, temos
a supressão que estão fazendo. Aí, chega o Inpe e coloca esses dados em véspera da votação do Código
Florestal. Eu vejo isso com tristeza, porque eles deveriam estar separando quais são os dados reais. Há
algum desmatamento no Estado de Rondônia? Há; os
desmatamentos estão sendo feitos em áreas de pequenos produtores sem documento. Então, a primeira
coisa que temos que fazer é, de uma vez por todas,
solucionar o problema da documentação e dar oportunidade para todos. Ao mesmo tempo, o que formos
desmatar, na proporção, dentro da legalidade, tem que
ser separado do termo geral, da maneira que está se
colocando. E àqueles que muito falam que não se pode
produzir neste País, eu quero dizer que as igrejas, Senador Blairo Maggi, têm condenado, nos quatro cantos
do Brasil, o uso de preservativos e...
(Interrupção do som.)
O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Só um minuto para concluir. E nós temos aí a alegria de termos os
ﬁlhos da gente e agora os netos – eu tenho três netos
e você também tem netos, veio uma neta há trinta e
poucos dias. Com o crescimento da população, temos
que ter espaço para produzir alimentos para a sobrevivência. Portanto, quanto a esses dados divulgados
aqui, sou contra, mesmo sendo dados pequenos. Não
estou aqui fazendo defesa do Estado de Rondônia,
não; mas sou contra, porque eles colocaram junto os
dados das usinas das Hidrelétricas de Santo Antônio
e de Jirau, quando, na verdade, são uma concessão
federal. Por isso, gostaria que o Inpe ﬁzesse a correção urgentemente. Obrigado.
O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Agradeço,
então, o aparte do Senador Ivo Cassol.
Para ﬁnalizar, Sr. Presidente, gostaria de reaﬁrmar que as políticas do Estado de Mato Grosso, desde
que fui governador e agora no atual Governo comandado pelo companheiro Silval Barbosa, são sempre de
absoluta legalidade, de combater aquilo que é ilegal.
Mas gostaríamos de deixar registrado mais uma vez,
Senador Paulo Davim, que o aumento que tivemos de
23% foi em relação ao ano passado. Se compararmos
com 2004, o maior desmatamento que tivemos, ainda
estamos 90% abaixo.
Portanto, não acho que seja bom, que seja legal,
que seja prudente carimbar o Estado de Mato Grosso como um dos maiores desmatadores do Brasil Os
números estão aí, não estou discutindo os números.
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Mas, quando nós olhamos o que já aconteceu no Estado do Mato Grosso, nós vemos ainda um campo
bastante grande para discussões e para a ampliação
das atividades econômicas do Estado.
Quero deixar registrado também que o Mato
Grosso aparece nessas listas como um dos que mais
faz desmatamento...
(Interrupção do som.)
O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT. Fora do microfone.) – Dê-me mais um minuto, Presidente.
Mas o Estado do Mato Grosso tem ocupado, para
a atividade agrícola, em torno de 8% do seu território.
Dos 90 milhões de hectares, em torno de 7 milhões
são ocupados para a atividade agrícola e mais de 20%
para a atividade pecuária. Portanto, não acho que nós
devamos sacriﬁcar e cruciﬁcar o Estado que é o maior
produtor agrícola do País neste momento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Blairo Maggi.
Agora, com a palavra, o Senador Rodrigo Rollemberg, como orador inscrito.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu
quero, hoje, destacar no meu pronunciamento os dados ontem divulgados pelo Inpe, Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais, que mostram redução de 11%
na taxa anual de desmatamento na Amazônia.
Foi o menor índice registrado desde 1988, quando
o Brasil começou a monitorar esse processo.
É claro que os números ainda são elevados. No
nosso entendimento, eles devem ser bem menores,
mas, efetivamente, demonstram sucesso no esforço
do Governo brasileiro e na conscientização da sociedade brasileira, no sentido de que devemos reduzir o
desmatamento no nosso País.
Os balanços oﬁciais já mostravam que o desmatamento da Amazônia está em queda nos últimos
anos, mas os dados agora anunciados indicam que
o Brasil foi além da meta que muitos acreditavam ser
impossível cumprir.
Trata-se de uma boa notícia, em meio à semana
em que realiza a COP17, Conferência da ONU sobre
Mudanças Climáticas, em Durban, na África do Sul, e
também no contexto da votação do novo Código Florestal aqui, neste plenário.
É importante fazer um parêntese para lembrar
que, no início da conferência em Durban, muitos estavam buscando expor a imagem do Brasil negativamente, dizendo que o Brasil não conseguiria cumprir
as metas que se propôs fazer voluntariamente, de re-
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duzir as emissões de gás carbônico e CO2 em função
do Código Florestal. Isso demonstra que não apenas o
Brasil está fazendo o seu dever de casa – ao contrário
de outros países –, e o está fazendo bem.
Também é uma resposta clara às inúmeras especulações de que o debate sobre o novo Código já
estaria provocando maiores destruição na Floresta
Amazônica. Além disso, mostra resultados concretos do
esforço do Governo Federal que, neste ano, criou um
Gabinete de Crise, além de reforçar a ﬁscalização no
País com o apoio da Polícia Federal, da Força Nacional
e do Exército. Essas estratégias conseguiram deter a
tendência de expansão do desmatamento registrado
na região entre janeiro e abril de 2011.
Aqui quero também registrar a importância do
trabalho desenvolvido pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia, por meio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e da Embrapa, por fazerem esse
monitoramento. E quero lembrar o Projeto TerraClass,
que foi apresentado este ano, e que mostrou tudo o
que aconteceu com as áreas convertidas da Floresta
Amazônica – em torno de 17% da área da Amazônia
foi convertida, hoje, 62% são utilizados para pecuária
de baixa produtividade; em torno de 21% é um processo de regeneração da ﬂoresta. E, como assumi o
compromisso naquela ocasião, Senador Anibal, quero registrar que apresentei uma emenda destinada à
Embrapa para, em parceria com o Inpe, desenvolver
o mesmo projeto na região do Cerrado para, primeiro,
conhecer que áreas efetivamente foram convertidas
no Cerrado, quais os usos dados a essas áreas como
instrumento importante de políticas públicas para o
Cerrado, para garantirmos toda a biodiversidade que
temos no Cerrado, para garantir que o Cerrado possa
cumprir, o bioma Cerrado, o seu papel de abastecimento de água, como um dos biomas responsáveis
pelo abastecimento das águas do Paraná, do Tocantins, do São Francisco, daí a importância de se utilizar
o conhecimento cientíﬁco na detecção em tempo real
do desmatamento e, ao mesmo tempo, tomar as providências através dos órgãos de controle como a Polícia
Federal, como o Ministério Público e como o Ibama.
Isso demonstra também a necessidade de o Brasil continuar investindo, e investindo signiﬁcativamente
em ciência, tecnologia e inovação, especialmente na
construção do nosso satélite, um satélite geoestacionário que permitirá não apenas o controle das fronteiras
– importante –, mas o controle de forma mais pormenorizada do desmatamento no nosso País, como um
grande instrumento de política pública no nosso País.
Terei oportunidade mais tarde, quando entrarmos
propriamente na discussão do Código Florestal, mas
não posso deixar de registrar que, a partir da aprova-
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ção deste Código Florestal, já estou pensando numa
agenda pós-Código Florestal, em que agricultura, meio
ambiente, ciência, tecnologia e inovação passem a caminhar permanentemente juntos. É importante registrar que, a partir da aprovação do texto aprovado pela
Comissão de Meio Ambiente, que prevê a recuperação
das áreas de preservação permanente ripárias deste
País, que prevê a recuperação das áreas de preservação permanente em torno das nascentes brasileiras,
nós teremos um grande programa de reﬂorestamento neste País, um grande programa de sequestro de
carbono em nosso País. Isso fará com que o Brasil se
apresente ao mundo de forma ainda mais signiﬁcativa
no que se refere às emissões de gases de efeito estufa.
É importante que o Governo, atendendo à recomendação prevista no projeto do novo Código Florestal, implemente os instrumentos econômicos que
incentivam a preservação. Este será o nosso grande
desaﬁo, porque, embora reconheçamos que o Código
Florestal – seja de 1935 ou de 1965 – tenha sido um
grande avanço do ponto de vista de legislação ambiental, é preciso reconhecer que apenas os instrumentos
de comando e controle previstos no Código Florestal
não foram capazes de evitar o desmatamento e não
trouxeram nenhuma árvore de volta.
É importante, do ponto de vista de buscar uma
legislação eﬁciente, uma legislação efetiva, uma legislação que dialogue com a realidade do nosso País,
com a realidade da produção rural no Brasil, que tenhamos instrumentos econômicos que valorizem a
preservação. Instrumentos que vão desde o crédito
diferenciado para aqueles que utilizam as técnicas
mais adequadas, poupadoras do meio ambiente, como
a integração lavoura-pecuária-silvicultura, como as
técnicas de plantio direto, com juros diferenciados em
relação aos plantios tradicionais, como também o pagamento por serviços ambientais e o ﬁnanciamento
para que pequenos produtores rurais tenham condições de recuperar as suas áreas de preservação
permanente, seja plantando espécies nativas na sua
totalidade, seja combinando espécies nativas com a
restauração passiva, seja simplesmente cercando,
isolando as suas áreas de preservação permanente
e permitindo, com isso, a restauração passiva, como
está previsto no projeto do novo Código Florestal, a
partir de uma emenda de minha autoria, como estava
previsto anteriormente numa resolução do Conama e
como foi recomendado pela contribuição dos cientistas que estiveram aqui enriquecendo o debate sobre
o Código Florestal, especialmente o Professor Ricardo, da Esalq – Escola Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz –, com isso permitindo recuperar as áreas de
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preservação permanente de uma forma mais simples
e de uma forma mais barata.
É importante também registrar que, nessa agenda pós Código Florestal, o Brasil precisa ter políticas
ﬂorestais, políticas de incentivo ao plantio de ﬂorestas,
seja com espécies nativas, seja com espécies exóticas,
até como forma de energia.
Nós temos uma grande oportunidade no nosso
País, com a matriz energética diversiﬁcada. Ainda na
semana passada, em um debate, no Rio de Janeiro,
com grandes economistas, promovido pelas fundações
ligadas ao partido de esquerda, o economista Carlos
Lessa levantou essa questão de que o grande desaﬁo
não apenas do Brasil, mas de todo o mundo, é a geração de energia, é a produção de energia. E o Brasil
tem um grande potencial no que se refere à agroenergia, um grande potencial no que se refere às ﬂorestas
energéticas, que vêm sendo pesquisadas e desenvolvidas pela Embrapa. Para isso, é necessário muito
investimento em ciência, em tecnologia, em inovação.
Mas hoje eu estou aqui para celebrar, cumprimentar, na ﬁgura da Ministra do Meio Ambiente, Izabella
Teixeira, que tem se mostrado bastante eﬁcaz e que
mantém uma interlocução permanente com o Congresso Nacional. Ela teve um papel de destaque nas
discussões sobre o novo Código Florestal, mostrando
a eﬁcácia das políticas desenvolvidas, comandadas
pelo Ministério do Meio Ambiente no que se refere à
redução do desmatamento.
É claro que essa é uma responsabilidade de todos. É responsabilidade do Governo, dos governos
estaduais, da sociedade civil, na medida em que ela
se conscientiza da importância de mantermos a nossa
biodiversidade, da riqueza que é essa nossa biodiversidade, de todos os serviços que são produzidos pela
ﬂoresta, inclusive na regulação do clima.
Mas isso mostra que o Brasil pode participar
dessa conferência em Durban de cabeça erguida, porque ele está cumprindo os compromissos assumidos
internacionalmente.
E quero, neste momento, cumprimentar a Presidenta Dilma...
(Interrupção do som.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – ... que comanda todo esse processo, pela ﬁrmeza, pela coragem de ter assumido, juntamente com
o Presidente Lula, na ocasião, a meta de redução voluntária das emissões de gases de efeito estufa por
parte do Brasil. E, agora, esses dados demonstram
que o Brasil está no caminho certo.
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Nós temos de dar todas as condições para que o
Governo continue cumprindo a sua missão de reduzir
o desmatamento no nosso Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Rodrigo Rollemberg.
Agora, com a palavra, o Senador Humberto Costa,
pela Liderança do Partido dos Trabalhadores.
Logo em seguida, será a Senadora Ana Amélia.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, queria aqui fazer
um registro muito triste: no último sábado, um acidente
trágico tirou a vida de pelo menos 34 trabalhadores,
quando uma carreta vinda de Criciúma colidiu com um
ônibus fretado para cortadores de cana-de-açúcar de
Pernambuco, que estavam trabalhando no Mato Grosso
do Sul e que voltavam para as suas férias nas cidades
de Buíque e de Pedra, no agreste pernambucano. Esse
acidente aconteceu na BR-116, na Bahia.
Eu queria apresentar aqui meu voto de pesar a
esses homens e mulheres que perderam sua vida tão
cedo. Há ainda outros trabalhadores que ﬁcaram gravemente feridos e que estão hospitalizados. Gostaria
também de prestar minha solidariedade aos familiares
das vítimas.
Pernambuco está de luto e chora a perda dos
seus entes queridos. Alguns dos mortos, inclusive, fazem parte de uma mesma família.
Os governos dos Estados da Bahia e de Pernambuco organizaram uma força-tarefa para agilizar a identiﬁcação das vítimas e garantir o suporte às equipes de
resgate e aos familiares. Alguns Secretários de Estado
(Saúde, Defesa Civil e o chefe da Casa Militar) de Pernambuco também foram ao local. Todos os esforços
estão sendo feitos para minimizar a dor e o sofrimento dos parentes e amigos nessa tragédia lastimável.
Ontem, tivemos o sepultamento de várias pessoas na cidade de Buíque, onde o Governador Eduardo
Campos esteve presente. Gostaria, portanto, de me
associar ao sofrimento daquelas famílias.
Mas também gostaria de falar que participei, na
última segunda-feira, dia 5, de dois eventos importantes para Pernambuco, que reﬂetem o fruto do trabalho
que o Governo Federal e estadual estão fazendo juntos
pelo desenvolvimento do nosso Estado.
Uma deles foi o anúncio – em evento no Palácio do Campo das Princesas – da contratação dos
primeiros trabalhadores do projeto de instalação do
polo automotivo em Goiana, na Zona da Mata Norte. Fiquei muito feliz de poder ter ajudado na atração
desse polo para o Estado, na condição de relator da
medida provisória que prorrogou até 2020 um regime
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especial para a indústria automobilística nas regiões
Nordeste, Norte e Centro-Oeste e, com isso, permitiu
o investimento da FIAT no Estado.
Do início até o ﬁnal das obras, sete mil trabalhadores atuarão na construção da fábrica da FIAT, transformando em realidade o sonho de muitas pessoas.
Para isso, também foi iniciado, nesta manhã, o
cadastramento para um programa de qualiﬁcação e
aproveitamento da mão de obra pernambucana. Uma
grande quantidade de pessoas foi à quadra municipal
de Goiana para se inscrever nos cursos, que serão
oferecidos em parceria com o Senai e estão previstos
para começar no dia 2 de janeiro.
As inscrições poderão ser feitas até o dia 15 de
dezembro, não somente em Goiana mas em Itaquitinga, Abreu e Lima, Aliança, Araçoiaba, Camutanga,
Condado, Ferreiros, Igarassu, Itamaracá, Itambé, Itapissuma e Timbaúba, Municípios da Mata Norte que
ﬁcam no entorno do novo polo.
Ontem, também acompanhei o Governador Eduardo Campos na entrega da última etapa do Sistema
Pirapama, que permitirá o ﬁm do racionamento de água
em quase toda a região metropolitana do Recife. Foi
mais um sonho que virou realidade no Estado. Trata-se
da maior obra de abastecimento d’água da história de
Pernambuco, onde foram investidos R$600 milhões,
dos quais R$200 milhões do Governo Federal.
O Sistema Pirapama começou a ser implantado
em março de 2008, como a maior obra do PAC 1. A
primeira etapa foi concluída em julho de 2010; a segunda, em outubro daquele mesmo ano e, ontem, foi
concluída a terceira e última.
Mas o trabalho no Estado não para. Pernambuco continua melhorando e oferecendo mais oportunidades. Estamos todos unidos em nosso Estado para
concretizar todos esses sonhos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Humberto Costa, o Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cícero Lucena,
1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Pela ordem dos inscritos, tem a palavra
a Senadora Ana Amélia, por permuta com a Senadora
Marta Suplicy.
Parabenizo o Estado de Pernambuco, Senador
Humberto Costa, lamentando profundamente o comportamento do Governo do Estado da Paraíba, que poderia estar participando desse projeto e, infelizmente,
está omisso. Farei um pronunciamento sobre o tema.
Com a palavra a Senadora Ana Amélia.
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A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente Cícero Lucena.
Eu também queria hipotecar solidariedade ao
Senador Humberto Costa em seu pronunciamento
sobre o desastre ocorrido entre a Bahia e Pernambuco, que fez muitos operários vítimas fatais de um
acidente lamentável.
Sr. Presidente, como os demais Senadores que
me antecederam nesta tribuna, também venho falar
sobre a votação de hoje, que diz respeito a um marco
regulatório para deﬁnir claramente o que o Senador
Luiz Henrique, um dos Relatores do Código Florestal,
trata como a moldura daquilo que deve demarcar a produção agrícola e a preservação do meio ambiente em
nosso País, matéria que não diz respeito a interesses
partidários, mas que é fruto de um consenso nacional.
Hoje, estamos na reta ﬁnal de um dos principais
trabalhos desenvolvidos nesta Casa desde o início
da Legislatura. Estamos prestes a votar o Código Florestal. Esse projeto, que reformula uma lei de 1965, é
de extrema importância para este País, que guarda a
maior diversidade ambiental preservada do Planeta e
que é, ao mesmo tempo, um dos maiores produtores
de alimentos do mundo. Só o nosso superávit comercial neste ano superou US$62 bilhões. E isso deve ser
considerado na apreciação dessa matéria, Senador
Cícero Lucena.
Nesse contexto, o posicionamento estratégico
exercido pelo nosso País junto à comunidade internacional fez com que trabalhássemos, durante meio ano,
sob muita pressão, oriunda de segmentos representativos da sociedade brasileira. Durante a tramitação do
PLC nº 30/2011, passaram por esta Casa ambientalistas, cientistas, pesquisadores, acadêmicos, pequenos,
médios e grandes produtores rurais e membros do Governo de diversas áreas, como as do meio ambiente,
da agricultura, do desenvolvimento agrário, sem falar
de todas as Organizações Não Governamentais que
por aqui passaram ou que acompanharam os trabalhos
nas Comissões que trataram do tema.
Todos os que participaram dos debates sobre o
novo Código Florestal trouxeram argumentos muito
contundentes em defesa dos seus pontos de vista. Tais
argumentos encontraram, nesta Casa, um ambiente
democrático propício ao debate e à troca de ideias,
dentro do mais profundo espírito e respeito republicano
na condução dos interesses nacionais. Não poderia ser
diferente, pois as partes mais envolvidas no processo – ambientalistas e produtores – estão igualmente
dotadas de razão. Nosso papel, como Senadores da
República e, até de certo modo, como mediadores, foi
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o de encontrar o equilíbrio entre a preservação ambiental e as condições adequadas à produção alimentar.
Portanto, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de
registrar meu orgulho e satisfação por ter participado
intensamente desse processo. Durante seis meses,
trabalhamos com muita determinação em um assunto técnico e muito complexo, com o objetivo de tomar
decisões que a Câmara dos Deputados levou muitos
anos para deliberar.
Mais uma vez, o Regimento nos concedeu pouco
tempo para apreciação do projeto, o que, tenho certeza, não comprometeu a qualidade do nosso trabalho
nesta Casa.
Em que pese tenhamos nos esforçado muito para
dirimir as dúvidas do projeto, durante a tramitação pelas Comissões Temáticas do Senado Federal, parece-me que ainda restam algumas dúvidas a seu respeito.
Portanto, quero utilizar este espaço para esclarecê-las,
pelo menos parte delas.
A primeira tem relação com a Nota da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) sobre o
Código Florestal. A CNBB, em seu manifesto, escreveu:
O projeto, ao manter ocupações em áreas ilegalmente desmatadas (Artigos 68 e 69)
e permitir a recuperação de apenas metade
do mínimo necessário para proteger os rios e
a biodiversidade (Artigos 61 e 62), condena
regiões inteiras do país a conviver com rios
agonizantes, nascentes sepultadas e espécies em extinção.
Esse é o texto da CNBB. Ainda no texto, a Conferência diz que o projeto “não representa equilíbrio
entre conservação e produção, mas uma clara opção
por um modelo de desenvolvimento que desrespeita
limites da ação humana”.
Pois bem, Srªs e Srs. Senadores, nossos telespectadores da TV Senado, parece-me que a opinião
da CNBB ou foi emitida sem a devida análise da íntegra do projeto ou, então, não representa a opinião
unânime dos Bispos brasileiros.
Em correspondência enviada a mim pelo Bispo
Diocesano de Jales, no noroeste do Estado de São
Paulo, Dom Demétrio Valentini, foi relatada uma opinião divergente da opinião emitida pela CNBB. Em sua
mensagem, Dom Demétrio aﬁrma:
[...] analisando o texto que está para ser
agora votado no Plenário do Senado, podemos
constatar que estas inquietações, manifestadas pela CNBB, estão contempladas, como se
pode deduzir da leitura atenta de todo o novo
Código Florestal.
Continua Dom Demétrio:
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Em síntese, feitas as constatações, pode-se dizer que a melhor maneira de atender às
inquietações da CNBB é votar o texto, pois ele
é resultado de um amplo esforço de entendimento e poderá garantir uma base legal lúcida
e equilibrada, para todos nos sentirmos comprometidos com o cuidado pelo meio ambiente
e com a causa dos agricultores [especialmente
dos pequenos].
Srªs e Srs. Senadores, o Bispo de Jales, que também é Presidente da Cáritas Brasileira, teve o cuidado
de analisar o relatório em profundidade e de produzir
um compêndio, com respostas em que procura esclarecer as preocupações da CNBB. Trata-se de um trabalho muito competente e dedicado, realizado por um
não especialista, interessado apenas em ver o bom
debate sendo realizado pela sociedade.
As explicações foram produzidas pelo Bispo Dom
Demétrio, na tentativa de esclarecer as apreensões
relatadas pela CNBB, em sete pontos.
Quanto ao primeiro ponto, diz Dom Demétrio:
O art. 69 garante a produção nas áreas
cuja abertura se deu respeitando os percentuais de reserva legal previstos pela legislação
em vigor à época em que ocorreu a supressão. Portanto, o art. 69 não protege desmatamento ilegal.
É o que conclui Dom Demétrio, Sr. Presidente.
O art. 68 estabelece como reserva legal das pequenas propriedades a vegetação nativa existente.
Esses imóveis, aí incluídos os da agricultura familiar,
fazendo as contas, não ultrapassam 24% do total da
área de todos os imóveis rurais, incluídos os pequenos,
médios e grandes. Essas pequenas propriedades já
se encaixariam na previsão do art. 69. Portanto, não
procede a interpretação de que se favorecerá o desmatamento ilegal.
Sobre o segundo ponto, argumenta Dom Demétrio:
Sobre a recomposição de ‘apenas a metade’ do mínimo, é alegação que deve ser vista conjuntamente com o fato de que o Poder
Público Federal está inadimplente há mais de
40 anos na tarefa de ﬂorestamento ou reﬂorestamento das APPs [Áreas de Preservação
Permanente], conforme preceitua o art. 18 do
atual Código Florestal.
Essa omissão ou eventual anistia do Poder Público
não é mencionada em nenhum momento na nota da
instituição, da CNBB. Entretanto, Sr. Presidente, essa
regra de recomposição não é absoluta, pois, havendo
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necessidades especíﬁcas em determinados lugares,
o art. 69 do projeto do Código Florestal permite que o
Poder Público aumente as metragens de APP, sanando o passivo que o mesmo Poder Público criou nos
últimos 40 anos.
Também aqui, dá para dizer que as preocupações
da CNBB estão contempladas de maneira suﬁciente,
em especial pelo artigo 6º do projeto.
Quanto ao terceiro ponto, diz: “Declaração do
Presidente do Ibama para o jornal Folha de S. Paulo,
caderno de Ciência do dia 30.11.2011, mostra que
95% das multas do Ibama têm valor abaixo de R$2 mil”.
Esses 95% das multas do Ibama correspondem
a 115 mil processos. Então...

ano de 2002, e os cuidados de licenciamento se manterão os mesmos da Resolução do Conama nº 312, de
2002, que trata especiﬁcamente desse assunto, prevenindo qualquer dano, valendo ressaltar a exigência
de convivência da aquicultura com os pescadores e
comunidades tradicionais (art. 3º, parágrafo único, da
Resolução do Conama nº 312/02).
Portanto, faz-se necessário aprofundar a pesquisa para veriﬁcar melhor a consistência das alegações
da CNBB.
De tal maneira, acreditam-se contempladas no
texto do projeto as preocupações da CNBB quanto
às comunidades tradicionais e à paisagem costeira.
Quanto ao quinto ponto, diz-se:

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

As várzeas na Amazônia têm permissão
de uso exclusivamente para agricultura familiar,
como prevê o §5º do art. 4º do Projeto, com
a menção ﬁnal em autorizar a agricultura de
vazante desde que não implique supressão
de novas áreas de vegetação nativa, seja conservada a qualidade da água e do solo e seja
protegida a fauna silvestre.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Peço-lhe um pouco mais de tempo, Sr. Presidente.
Então, na pior das hipóteses, estar-se-ia dizendo
que 95% das multas do Ibama envolvem 2% dos produtores rurais, de um total de 5.172.000 propriedades
rurais em nosso País.
O Ibama ﬁscaliza fauna, mineração etc. Portanto,
pode-se aﬁrmar, com muita precisão, que nem mesmo
1% dessas multas em cobrança são de produtores rurais. Assim, a extensão de anistia a “quase todos os
proprietários do País” entra em conﬂito com os dados
do próprio Ibama, órgão responsável pela ﬁscalização
ambiental.
Houvesse perdão, seria para 1% dos casos e na
maioria de pequenos produtores, pois multa de latifúndio não é de R$2 mil, seguramente, Sr. Presidente.
Das eventuais infrações ainda não apenadas,
tem-se de deixar claro que, muitas vezes, foi a alteração desmedida da lei que criou essa situação. Não foram aberturas ilícitas, como é o acaso da alteração de
metragens de APP, já mencionado. Aqui, é novamente
importante mencionar o fato de que o Poder Público
federal está inadimplente há mais de 40 anos na tarefa de reﬂorestamento ou ﬂorestamento das APPs,
conforme preceitua o art. 18 do atual Código Florestal.
Por ﬁm, anistia signiﬁca perdão incondicional, mas
o que o projeto de lei oferece e exige é contrapartida
in natura e pedagógica da recomposição.
Portanto, acreditam-se contempladas no texto do
projeto as preocupações da CNBB quanto a esse caso.
Reaﬁrma Dom Demétrio Valentine quanto ao
quarto ponto: “Difícil localizar no projeto facilitação ao
desmatamento futuro, pois o texto está reiteradamente
permeado com expressões como ‘não impliquem em
abertura de novas áreas’”.
Quanto à questão da aquicultura e de manguezais, vêm sendo seguidas normas existentes desde o

Ficam contempladas, portanto, as preocupações
da CNBB na utilização das várzeas amazônicas.
Quanto ao sexto ponto, sobre o modelo de desenvolvimento desejável é bom dispor das seguintes
constatações. O País possui atualmente, em 2011, 61%
do seu território em vegetação nativa. Qual o percentual
de vegetação nativa necessário para que se considere
um modelo de desenvolvimento como bom? Especiﬁcada essa meta, deve-se considerar que, de um lado,
está a Amazônia, com aproximadamente 75% de terras públicas com prioridade constitucional para o meio
ambiente, e que, de outro lado, existem Estados com
menos de 20% de vegetação nativa, como é o caso de
São Paulo. Entretanto, esses últimos, especiﬁcamente
as regiões Sudeste e Sul, acomodam quase 67% da
população nacional em 17% do território do País, enquanto a mencionada região Norte, com 45,25% do
território nacional, acomoda apenas 8,3% da população brasileira. Nessas regiões de alta concentração
demográﬁca, essas questões de proporção poderão
desembocar em êxodo, com as inexoráveis consequências sociais dramáticas.
Para ﬁnalizar, quanto ao sétimo ponto, é dito: “A
produção agroecológica ainda é muito incipiente. Sem
subvenção pública direta ou indireta, possui muitas diﬁculdades de sustentação”.
(Interrupção do som.)
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Estou
concluindo, Sr. Presidente. Agradeço-lhe muito a generosidade.
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A defesa de um sistema de produção subvencionado, como se fosse de mercado, poderá trazer
miséria e êxodo rural. Realmente, o texto ainda se
ressente de um maior cuidado com os pequenos produtores, mas, se é só com isso que o Poder Público
pode favorecê-los no momento, a questão é continuar vigilante quanto à implementação dos dispositivos
vagos no projeto de lei.
O texto possui marcos importantes para esse
acompanhamento. Estabelece 180 dias para a criação
de instrumentos de pagamento por serviços ambientais
(art. 41), para a realização de Zoneamento Ecológico
e Econômico (art. 13, §2º), para o estabelecimento de
índices de adimplência das regras ambientais (art. 74)
e para a vinculação dessas boas práticas às políticas
de crédito agrícola (art. 77), o que leva a entender que
há comando e controle na lei para a análise de um
melhor modelo social e econômico, estando, então,
contempladas as preocupações a CNBB.
Srªs e Srs. Senadores, para ﬁnalizar, quero dizer
que as constatações do Bispo Demétrio não foram realizadas por um especialista em meio ambiente, mas,
sim, por um especialista em seres humanos, por um
cidadão brasileiro. Elas precisam ser consideradas,
principalmente, pela sua biograﬁa. Dom Demétrio procura apenas trazer lucidez a um debate em que muitos
opinam sem sequer ter informação suﬁciente e conhecimento do texto completo.
Nosso prazo é curto. A partir do dia 11 de dezembro, grande parte dos produtores de alimentos de
todo o Brasil será criminalizada se o novo Código não
for aprovado.
É por isso que encaminho pela aprovação do
PLC nº 30/2011, nos moldes do relatório aprovado pelas Comissões Técnicas desta Casa, elogiando muito,
novamente, o trabalho dos Relatores, Senador Luiz
Henrique da Silveira e Senador Jorge Viana. O Brasil
deverá a esses dois Senadores uma grande recompensa pelo que ﬁzeram em favor da sociedade brasileira
e do futuro do nosso País.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela generosa
oferta do tempo.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB
– PB) – Obrigado, Senadora Ana Amélia.
Pela ordem dos inscritos, tem a palavra a Senadora Lídice da Mata.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esses dias que
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vivemos são especialmente marcados no calendário
internacional na luta dos direitos humanos.
Hoje, 6 de dezembro, ações em todo o País marcam o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo
Fim da Violência contra as Mulheres. Nesta data, em
1989, em uma Escola Politécnica do Canadá (em Montreal), um rapaz de 25 anos (Marc Lepine), armado, invadiu uma sala de aula, ordenou que todos os homens
se retirassem e, gritando “vocês são todas feministas”,
assassinou, à queima-roupa, as 14 mulheres que ali
estavam. Em seguida, suicidou-se. Deixou carta onde
dizia que “não suportava ver mulheres estudando engenharia, um curso, por tradição, dirigido exclusivamente aos homens”.
O crime mobilizou a opinião pública de todo o
país em torno do debate sobre as desigualdades entre
homens e mulheres e a violência de gênero, e desde
então um grupo de homens organizou-se para dizer
que “existem homens que cometem a violência contra
as mulheres, mas também existem os que repudiam
esta violência”. Tendo como símbolo um laço branco, a
iniciativa ganhou mundo como a “Campanha do Laço
Branco”, despertando cada vez mais a consciência
da sociedade para o fato de que a violência contra
as mulheres é um compromisso também para os homens, e motivando o surgimento de vários grupos e
organizações voltados para prevenção e combate à
violência de gênero.
No Brasil e em outros 159 países do mundo,
a data entrou como um dos marcos na Campanha
16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as
Mulheres, criada pelo Centro de Liderança Global
(Women’s Global Leadership,) em 1991, a campanha abrange um período que compreende várias datas
simbólicas da luta por direitos humanos, vinculando
a denúncia e a luta pela não violência contra as mulheres à defesa dos direitos humanos e conclamando
a sociedade e os governos a tomarem atitude frente
à violação dos direitos humanos das mulheres. Tem
início em 25 de novembro – Dia Internacional pelo
Fim da Violência contra as Mulheres – e termina em
10 de dezembro – Dia internacional dos Direitos Humanos. São estes 16 dias de ativismo pelo ﬁm da
violência contra as mulheres. Incluem-se também o
1º de dezembro – Dia Mundial de Combate à Aids –,
além do 6 de dezembro – Dia do Massacre de Mulheres em Montreal –, que fundamenta a Campanha
Mundial do Laço Branco.
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A campanha brasileira começa mais cedo e inclui
também o dia 20 de novembro – Dia Nacional da Consciência Negra –, que este Plenário também registrou.
As ações estão acontecendo em municípios e estados no País inteiro. Quero destacar duas: a campanha
Quem Ama Abraça, desenvolvida pela Redeh (Rede de
Desenvolvimento Humano – Rio) e pelo Instituto Magna Malta, com apoio da SPM e da Petrobras. Veiculada
nacionalmente a campanha conta com a participação
de grandes nomes da nossa música, como Beth Carvalho, Carllnhos Brown, Daniela Mercury, Margareth
Menezes, Lenine, Ed Mota, Ana Carolina, Martinho da
Vila, Chico César, e chama a atenção para a realidade
desta violência. Segundo sua coordenadora, Schuma
Schumaher (Redeh-Rio):
Infelizmente os dados são assustadores.
A cada duas horas uma mulher é assassinada
no Brasil, seis em cada dez brasileiros conhecem uma mulher que foi vítima de violência
doméstica, 30% das mulheres brasileiras já
sofreram este tipo de violência. A intenção é
criar um grande mutirão de homens e mulheres, uma grande onda de abraços pelo ﬁm da
violência conta as mulheres.
A campanha ‘Compromisso e Atitude no Enfrentamento à Impunidade e à Violência contra as Mulheres
será lançada hoje, 06 de dezembro, pela Secretaria
Especial de Políticas para as Mulheres, marcando este
dia de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência
contra as Mulheres. A SPM lança a campanha juntamente com os Ministérios da Saúde e da Justiça, o
Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional
de Procuradores Gerais, o Colégio Permanente dos
Presidentes dos Tribunais de Justiça e o Conselho
Nacional de Defensores Públicos Gerais, na sede do
Conselho Nacional de Justiça. No ato, será assinado
protocolo com o objetivo de dar prioridade a casos de
homicídios de brasileiras. Entre 1998 e 2008, o Brasil registrou a morte de 42 mulheres, sendo que, em
66% dos casos, os responsáveis foram seus próprios
companheiros.
Portanto, Sr. Presidente, mais uma vez, nós queremos registrar a nossa posição e a posição de toda
a bancada, sem dúvida nenhuma, de mulheres no
Legislativo brasileiro contra a violência que se abate
sobre a mulher em nosso País.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB
– PB) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
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É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.483, DE 2011
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 255, II, c, nº 12,
combinado com o art. 101, I, do Regimento Interno,
que o PLS nº 414, de 2011 – que altera a Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da educação), para dispor sobre a avaliação e o
reforço pedagógico nos sistemas de ciclos e regimes
de progressão continuada no ensino fundamental –
tramite, também, pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania – CCJ, para que ela opine sobre
a constitucionalidade da proposição.
Sala das Sessões, – Senadora Ana Rita.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – O requerimento que acaba de ser lido
será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB
– PB) – Encontra-se na Casa o Sr. Lauro Antônio Teixeira Menezes, primeiro suplente do Senador Eduardo Amorim, da representação do Estado de Sergipe,
convocado em virtude de licença do titular.
S. Exª encaminhou à Mesa o original do diploma,
que será publicado na forma regimental, e demais documentos exigidos por lei.
Designo a comissão, formada pelo Senador Antonio Carlos Valadares, Senadora Maria do Carmo Alves e Senador Magno Malta, para conduzir S. Exª ao
plenário a ﬁm de prestar o compromisso regimental.
Peço aos Senadores da Comissão que tragam
o Senador Lauro Antônio para tomar posse, por favor.
(Palmas).
(O Sr. Lauro Antônio Teixeira Menezes é
conduzido ao plenário para prestar, perante a
Mesa, o compromisso.)
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Peço a todos que permaneçam em pé,
inclusive os que se encontram aqui presentes nas galerias e passo a palavra ao Sr. Lauro Antônio Teixeira
de Menezes para prestar seu juramento.
O SR. LAURO ANTONIO (PR – SE) – Prometo
guardar a Constituição Federal e as leis do País, desempenhar ﬁel e lealmente o mandato de Senador que
o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade
e a independência do Brasil. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PMDB – PB) – Declaro empossado no mandato de
Senador da República o nobre Sr. Lauro Antônio Tei-
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xeira Menezes, que, a partir deste momento, passa a
participar dos trabalhos da Casa.
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Nome do Parlamentar: Lauro Antonio.
Sala das Sessões, 6 de dezembro de 2011.

COMUNICAÇÃO
Tenho a honra de comunicar a V. Exªs, em conformidade com o art. 7º do Regimento Interno, que,
assumindo nesta data a representação do Estado de
Sergipe em substituição a Eduardo Alves de Amorim,
adotarei o nome abaixo consignado e integrarei a Bancada do Partido da República (PR).

Para fazer uma saudação da sua chegada, passo a palavra ao Sr. Senador Lauro Antônio Teixeira
Menezes.
O documento irá para à publicação.
São os seguintes o diploma e a comunicação de ﬁliação partidária e nome parlamentar:
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O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PMDB – PB) –Com a palavra S. Exª.
O SR. LAURO ANTONIO (PR – SE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores.
Hoje faço uso desta tribuna pela primeira vez e
não me dizer emocionado seria uma inverdade. Aqui,
no plenário do Senado Federal, realizo sonhos. Primeiro o de meu avô, Oviêdo Teixeira, homem de ﬁbra e
de quem sempre segui os exemplos. Determinado em
tudo que fez, fundou em Sergipe o MDB, Movimento
Democrático Brasileiro. Segundo, o meu próprio sonho:
o desejo de contribuir para o crescimento e desenvolvimento do povo de Sergipe, minha terra, e do Brasil.
Vivemos em um País privilegiado. Temos inúmeras
riquezas minerais, plantamos e colhemos durante todos
os dias do ano e somos o terceiro maior exportador de
produtos agrícolas do mundo. O Brasil possui a maior
biodiversidade do Planeta, belezas naturais indiscutíveis
e um patrimônio histórico e cultural respeitável. Hoje,
no que diz respeito à economia mundial, estamos na
7a colocação. Mas, apesar de tudo, a desigualdade social é uma realidade brasileira e para ela não podemos
fechar os olhos e cruzar os braços. As desigualdades
regionais são muitas e apontam para diferenças de
renda, no acesso à saúde e na educação, na moradia
e nos serviços de infraestrutura. Em contrapartida, o
Brasil tem a maior carga tributária entre os países em
desenvolvimento, e é por isso que precisamos de um
trabalho contínuo em busca da desoneração do custo
de vida em nosso País.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
venho do meu querido Sergipe, geograﬁcamente o
menor Estado da Federação, imbuído de todo o sentimento de “sergipanidade”, marca de nossa gente e
nossa própria identidade, e do orgulho que tenho de
pertencer a essa terra e dela fazer parte.
Sergipe é um Estado peculiar. Temos uma população de pouco mais de dois milhões de habitantes,
um dos melhores IDHs da região Nordeste e, segundo dados recentes do IBGE, chegamos a um PIB per
capita de R$9.781,00, e Aracaju encontra-se em 13°
lugar no ranking nacional de renda familiar.
Nosso parque industrial tem crescido muito nos
últimos anos, e a indústria do turismo é um capítulo à
parte. O potencial turístico de Sergipe é enorme. Além
dos 163 quilômetros do nosso belo litoral, temos turismo rural como o da Serra de Itabaiana, do Parque
dos Falcões, do Cânion do Xingó, um dos pontos mais
bonitos do nosso País.
Temos também as nossas cidades históricas. A
primeira capital de Sergipe, São Cristovão, é a quarta
cidade mais antiga do País. E a praça São Francisco é
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patrimônio da humanidade. Já Laranjeiras é conhecida
por suas belas igrejas dos sécs. XVII e XVIII.
Nosso folclore se destaca pela diversidade de
elementos vindos da cultura indígena, africana e europeia. Nossos festejos juninos são, reconhecidamente,
um dos maiores do Nordeste. O turismo em Sergipe,
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, é um dos segmentos que, sem dúvida, tem todas as condições de gerar
muito mais empregos diretos e indiretos e renda para
a nossa população.
Somos um Estado rico em minérios, temos a maior
mina de potássio do Hemisfério Sul, e, recentemente,
a Petrobras anunciou a descoberta de um poço no mar
a mais de dois mil metros de profundidade, iniciando,
dessa maneira, a exploração em águas ultraprofundas
em Sergipe. Abrigamos o primeiro campo descoberto
na plataforma continental, em 1968, e o primeiro campo
marítimo em águas profundas do Nordeste brasileiro.
Ocupamos, inclusive, a honrosa 6ª posição entre os
Estados produtores de petróleo.
No setor de produção de energia elétrica, Sergipe
abriga uma das maiores usinas hidrelétricas do País, a
usina de Xingó, que possui cerca de 3 mil megawatts
de potência instalada.
Com tudo isso, assim como o restante do País,
nós também temos desigualdades sociais no nosso Estado. Temos pouco mais de 300 mil sergipanos vivendo
em condição de pobreza extrema. A maioria desses
vive na área rural, e, em média, 32% do contingente é
composto por analfabetos ou semialfabetizados com
idade acima dos 15 anos.
É lamentável que em pleno séc. XXI ainda nos
falte água encanada e saneamento básico em alguns
Municípios. Sabemos que as políticas públicas que
visam à redução da pobreza extrema no nosso País
estão ajudando a reduzir esse quadro. Precisamos,
portanto, estar atentos e unir esforços no sentido de
apoiar e criar suportes que garantam que essas políticas de promoção de renda, saúde, educação e infraestrutura cheguem ao povo.
É nesse sentido que começo, a partir de hoje,
a somar meus esforços junto a esta Casa, pelo meu
Estado e pelo meu País.
Devo reconhecer, entretanto, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores, que a realização deste momento tão
especial para mim não seria possível sem a participação decisiva de algumas pessoas.
Assim, quero agradecer ao Senador Eduardo
Amorim pela amizade e conﬁança, a quem tenho a
honra de substituir nesta Casa. E aproveito a oportunidade para parabenizá-lo pelo excelente trabalho desenvolvido no Senado Federal e dizer que aguardamos
ansiosos pela sua total recuperação.
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Agradeço também o trabalho e a dedicação do
meu amigo Kaká Andrade, segundo suplente. E, como
não poderia deixar de ser, agradeço ao grande amigo, o empresário Edivan Amorim, responsável pelo
comando dessa enorme família que é o nosso grupo
de ação política.
Por ﬁm, agradeço a Deus e à minha família, especialmente aos meus pais, José Lauro Menezes Silva e
Gilza Maria Teixeira Menezes, à Hulda Menezes, minha
esposa e companheira de todas as horas, aos meus
ﬁlhos, pela compreensão e carinho, e aos meus amigos pelo apoio incondicional ao longo dessa jornada.
E a todos que estão aqui presentes, representando o povo do nosso Estado e do Brasil, o meu muito
obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Com a palavra, pela ordem dos inscritos, o Senador Anibal Diniz.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Pela ordem.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Só para abraçar o Senador
Lauro, um Senador do nosso Partido. Falo em nome da
Bancada. Nós o estamos recebendo de braços abertos
e nos colocando à disposição dele.
Como novel Senador, desejo que tenha bons
dias aqui e que os dias dele sejam signiﬁcativos para
o País e para o Estado dele, Sergipe.
Os votos que o trouxeram aqui, as recomendações
do povo de Sergipe, sem dúvida alguma, dão a ele a
possibilidade de ser esse Senador que eles esperam,
e, se depender de nós, do seu Partido, ele certamente
fará um grande mandato.
Seja bem-vindo, Senador Lauro!
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr.
Presidente, pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Com a palavra o Senador Aécio Neves
pela ordem.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – É com uma alegria muito grande que trago a saudação dos tucanos
desta Casa, de todo o PSDB do Brasil, dos mineiros
em especial, Senador Lauro, que tive o privilégio de
conhecer pessoalmente e acho que profundamente.
Que ele possa trazer sua exitosa e vitoriosa experiência no setor privado já também para o setor público,
para esta Casa.
Seja muito bem-vindo. Tenho certeza de que a
presença de V. Exª aqui engrandecerá os debates e os
trabalhos do Senado da República. (Palmas.)
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O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Senador Cícero, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB
– PB) – Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senador,
quero também me associar a todos os Senadores que
cumprimentam o Senador Lauro. Quero desejar muito
sucesso na sua estreia aqui, no Senado.
Eu tenho o privilégio de ser amigo de infância
do Lauro, dos bons tempos em que passávamos as
férias em Aracaju, e sei do seu compromisso com
aquele Estado.
Tenho certeza de que representará à altura os
anseios da população sergipana.
Parabéns, Senador Lauro! Será um prazer conviver com V. Exª nesta na Casa.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
um minuto para, em nome do PSB, prestar uma homenagem ao nosso novo Senador, Lauro Antonio, conhecido popularmente, no nosso Estado de Sergipe,
como Lauro da Bonﬁm.
Ele se identiﬁca com o nosso Estado, com a nossa sociedade, pelo dinamismo do seu trabalho. É um
empresário bem-sucedido, é um homem que se devota
ao trabalho diuturnamente.
É uma honra, para todos nós que compomos a
Bancada do Estado de Sergipe, recebê-lo no âmbito do
Senado Federal, em substituição a esse grande Senador pelo Estado de Sergipe, Eduardo Amorim, que se
afasta, mas deixa no seu lugar um homem que, pela
sua capacidade, pelo seu conhecimento, experiência
e conhecimento de Sergipe, vai, sem dúvida alguma,
demonstrar que Sergipe tem valor, que Sergipe tem
nome para representá-lo.
Meus parabéns, Lauro da Bonﬁm! (Palmas.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem.
Quero deixar o nosso abraço, do Partido dos
Trabalhadores, ao Senador Lauro e dizer que é uma
alegria recebê-lo aqui. Tivemos uma convivência, aqui,
muito importante com o competente Senador Eduardo
Amorim, que já nos tinha apresentado.
Quero dizer que para todos nós, do Partido dos
Trabalhadores, é uma alegria poder conviver e trabalhar, certamente, na grande defesa. Que tenha um bom
começo e um bom ﬁm, como lembra, aqui, o Senador
Magno Malta.
Então, que Deus lhe abençoe. Boa condução dos
trabalhos. (Palmas.)
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O Sr. Cícero Lucena, 1º Secretário deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Não tive a oportunidade de presidir a solenidade de posse do Senador Lauro, mas quero dizer à
Casa que estou associado às alegrias e aos votos de
boas-vindas que ele recebe. Ao mesmo tempo, quero dizer que pertence a uma família da qual muito me
honro de ser amigo de longa data.
Desejo-lhe, nesta Casa, o maior sucesso, o maior
êxito, e que ele tenha um bom mandato. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) –

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento de inversão da pauta.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 1.484, DE 2011
Requeiro nos termos do inciso IV, do art. 175,
do Regimento Interno, a inversão da Ordem do Dia
da sessão deliberativa de hoje de modo que o item 3
da pauta, correspondente à Proposta de Emenda à
Constituição PEC nº 114, de 2011, seja apreciado em
primeiro lugar como item 1.
Sala das Sessões, dezembro de 2011. – Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Como se trata de matéria de apenas transcorrer o
prazo, acho que se nós assim procedêssemos, não haveria nenhuma diﬁculdade para os nossos trabalhos, uma
vez que as outras matérias vão delongar muito tempo.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de lamentar
essa iniciativa da Liderança do Governo, porque há um
único propósito na apresentação desse requerimento:
adotar expedientes que agilizem a votação da DRU e
que inviabilizem a votação da Emenda nº 29. O Governo não quer votar a emenda da saúde. O Senador Jucá
já comunicou que vai retirar a urgência, apresentando
requerimento no momento que considerar adequado.
E esse expediente da apresentação desse requerimento, já apresentado na semana anterior e rejeitado
por ausência de quórum, tem esse objetivo. Coloca-se em primeiro lugar o projeto da DRU, e protela-se,
e empurra-se para as calendas o projeto que regulamenta a Emenda nº 29.
Se nós estivéssemos vivendo no País um estágio de eﬁciência na prestação de um serviço público de qualidade ao povo brasileiro, aceitaríamos, Sr.
Presidente. Mas não podemos entender essa postura
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do Governo, que demonstra insensibilidade ao rejeitar uma proposta que já deveria ter tido solução em
2003. A regulamentação da Emenda nº 29 deveria ter
ocorrido já no ano de 2003.
Que não se alegue, portanto, que não houve
tempo para o Governo aprofundar a discussão e descobrir a forma mágica para atender o setor saúde pública no País.
O Governo entende que é possível exigir dos
Municípios 20%; dos Estados, 12%. Mas ele, que é o
Governo da União, que concentra a parte do leão da
receita pública no País, entende que não deve assumir
a responsabilidade de repassar os recursos que lhe
cabe repassar para a saúde pública no País.
Portanto, Sr. Presidente, nós vamos votar contra
o requerimento do Senador Jucá, lamentando essa
iniciativa, e vamos, evidentemente, se for aprovado
simbolicamente, pedir votação nominal.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Peço desculpas ao Senador Anibal Diniz. Assumi a Presidência e não tinha visto que o Senador
Cícero Lucena já lhe havia concedido a palavra. Sendo
assim, não quero cometer a indelicadeza para com o
nosso colega e peço aos presentes que vamos ouvir
por dez minutos o discurso do Senador Anibal Diniz.
Em seguida, colocaremos em votação o requerimento.
Com a palavra o Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Sr. Presidente, Senador José Sarney; Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da TV e
ouvintes da Rádio Senado, ocupo a tribuna hoje para
informar com orgulho que as cadeias produtivas sustentáveis ganham cada vez mais força no Acre, Estado
que, felizmente, é referência nacional em estratégias
em favor do meio ambiente.
Na última sexta-feira, tive a honra de acompanhar
o Governador Tião Viana numa agenda que envolveu
os Municípios de Manoel Urbano e Feijó, em que tratamos especiﬁcamente da entrega de bônus de certiﬁcação de propriedade rural a produtores do interior,
o que beneﬁciou aproximadamente duas mil famílias.
E o que é exatamente esse bônus de certiﬁcação
de propriedade?
Trata-se do Programa de Ceriﬁcação da Propriedade Rural, que propõe “Mais produção, geração de
renda e menos degradação dos recursos naturais”. É
uma ação bem-sucedida do governo do Estado, em
parceria com a Organização Não-Governamental WWF/
Brasil e com a emissora de TV Sky Reino Unido, na
união da produção e da conservação do meio ambiente.
Por meio desse programa, os agricultores que
aderem aos roçados sustentáveis recebem bônus de
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R$500, em incentivo a essa prática produtiva, que é
muito positiva. Mais de 10.000 pessoas estão sendo
beneﬁciadas com essa iniciativa, voltada para a importância da produção sem degradação ambiental.
O Governador Tião Viana tem feito um trabalho
primoroso, dando continuidade àquilo que foi iniciado pelo Governador Jorge Viana e também pelo
Governo Binho Marques, no sentido de construir
um programa...
(Interrupção do som.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ...ao
mesmo tempo com a preservação do meio ambiente.
E vale a pena ressaltar que hoje votaremos em
plenário o projeto do Código Florestal, com a relatoria
do Senador Jorge Viana e do Senador Luiz Henrique. E
a remuneração por serviços ambientais é o caminho que
pode levar à preservação ambiental das nossas ﬂorestas.
E estamos certos de que as pessoas beneﬁciadas por
esse programa darão muito valor a essa atitude de remunerar, de receber pagamento por serviços ambientais.
Esse conceito é exatamente um dos principais
pontos de destaque no projeto do novo Código Florestal, relatado pelo nobre Senador Jorge Viana, que
deve ser votado hoje aqui em plenário.
O relatório do Senador Jorge Viana pretende
proteger e recompor a cobertura ﬂorestal brasileira,
ao mesmo tempo em que cria segurança para quem
produz. Estabelece que quem desmatou a partir de
2008 terá obrigatoriamente de recompor a vegetação,
e inclui um capítulo especíﬁco, o Capítulo 10, tratando
de incentivos econômicos e ﬁnanceiros para a preservação e recuperação de áreas ﬂorestadas.
São sugeridos, por exemplo, mecanismos para
remuneração por serviços ambientais; pagamento ao
agricultor que preserva ﬂorestas nativas, responsáveis
pela conservação dos recursos hídricos e dos solos;
conservação da beleza cênica natural e a conservação
da biodiversidade, entre outros.
Para incentivar aqueles que cumpriram a legislação ambiental, o substitutivo estabelece o critério da
progressividade, por meio do qual terão prioridade de
acesso a recursos, ao crédito aqueles que cumprem
com o estabelecido no respeito ao meio ambiente.
O texto do relatório prevê a obtenção de crédito
agrícola em todas as suas modalidades, com taxas de
juros menores e limites e prazos maiores do que os
praticados no mercado; contratação do seguro agrícola em condições melhores do que as praticadas no
mercado; e linhas de ﬁnanciamento para atender iniciativas de preservação voluntária de vegetação nativa,
de proteção de espécies da ﬂora nativa ameaçadas de
extinção, manejo ﬂorestal e agroﬂorestal sustentável
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realizados na propriedade ou posse rural. E, ainda, a
recuperação de áreas degradadas.
Também há incentivos para comercialização, inovação e aceleração das ações de recuperação, conservação e uso sustentável das ﬂorestas e demais formas
de vegetação nativa. Entre esses incentivos, citamos
a participação preferencial nos programas de apoio à
comercialização da produção agrícola, a destinação
de recursos para a pesquisa cientíﬁca e tecnológica
e a extensão rural relacionadas à melhoria da qualidade ambiental.
Então, Srs. Senadores, temos hoje aqui uma responsabilidade toda especial. Estamos diante de um
novo código de conduta ambiental. Estamos diante
de um novo tempo.
Por esse motivo, volto a defender que tenhamos,
nesta votação do Código Florestal, a ponderação necessária para reconhecer a importância do que nos
foi possível negociar com os mais diversos segmentos
da sociedade e, principalmente, a qualidade do texto
que está sendo proposto pelo Senador Jorge Viana.
Nesse sentido, convoco todos os Senadores
para que façamos uma votação histórica e aprovemos
esse relatório.
Para concluir, Sr. Presidente, quero manifestar
minha solidariedade à Ministra, Secretária de Políticas
para as Mulheres, que escreveu hoje um artigo especial na Folha de S.Paulo, convocando os homens a
entrarem na mobilização contra a violência contra as
mulheres. Quero manifestar aqui minha solidariedade
à Ministra e a todas as mulheres vítimas de violência
e convocar os homens para que nos mobilizemos para
ajudar as mulheres também nessa disposição.
Peço, Sr. Presidente, que seja dado como lido
esse artigo da Ministra, Secretária de Políticas para
as Mulheres, na Folha de S.Paulo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ANIBAL DINIZ EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
Artigo: Homens e mulheres num caminho de paz,
por Iriny Lopes, Ministra da Secretaria de Política
para as Mulheres:
Infelizmente, o cenário no Brasil ainda é assustador, e
os números falam por si só: a cada dois minutos, cinco
mulheres sofrem agressões
Masculino ou feminino não é só uma deﬁnição
de gênero. É uma espécie de alegoria do poder em
países como o Brasil, onde a ligação entre violência
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e gênero, historicamente, estabelece quem são os
autores e quem são as vítimas, para ﬁrmar o que se
poderia chamar de identidade dominante.
Como se a natureza, após séculos e séculos,
ainda fosse representada pelo mito da dominação
masculina, o que pressupõe força bruta para subjugar a outra espécie: feminina. Neste Dia Nacional de
Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra
as Mulheres, nos interessa abrir um caminho de paz
entre todos os gêneros, com base na consciência de
justiça e igualdade.
Porque foi no dia 6 de dezembro, em 1989, que
um jovem, Marc Lepine, de 25 anos, invadiu uma escola de Montreal, retirou os homens do local e, em seguida, atirou e matou 14 mulheres e depois se matou.
Numa carta, ele justiﬁcava seu ato dizendo que
não suportava a ideia de ver mulheres estudando engenharia, curso tradicionalmente voltado para os homens.
Massacre é o que não queremos ver mais. Nenhum tipo de violência, seja física ou emocional, face
mais cruel dessa desigualdade na sociedade. Por isso,
marcamos este dia 6 com uma mensagem: as mulheres brasileiras têm, sim, quem as proteja. São muitas
as ações e as alianças ﬁrmadas no sentido de que sua
integridade seja respeitada.
Nesta terça-feira, em parceria com o Supremo
Tribunal Federal e com o Conselho Nacional de Justiça, estamos lançando a campanha Compromisso e
Atitude no Enfrentamento à Impunidade e à Violência
contra a Mulher, justamente para fechar o cerco contra
agressores e criminosos.
Cada instituição formulará ações para enfrentar a violência contra as mulheres no âmbito de suas
competências, visando dar prioridade a casos de homicídios de cidadãs.
Infelizmente, o cenário é assustador, e os números falam por si só: a cada duas horas, uma mulher é
assassinada no país. A cada dois minutos, cinco mulheres são violentamente agredidas.
Graças à Lei Maria da Penha, o Estado reconhece
que a violência doméstica deve ser erradicada. Graças
à Central de Atendimento Mulher – Ligue 80, salvamos
muitas vidas. O serviço realizou, de 2006 até outubro
deste ano, mais de 2 milhões de ligações – são 58.512
relatos de violência de janeiro até outubro de 2011.
Nós avançamos muito em termos de políticas
públicas, mas os desaﬁos ainda são grandes até conseguir a paciﬁcação do Brasil. Por enquanto, é campo
de guerra, campo minado de instintos selvagens.
A Secretaria de Políticas para as Mulheres e órgãos parceiros têm incentivado o diálogo de paz entre homens e mulheres, participando de campanhas
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como Homens Unidos pelo Fim da Violência contra as
Mulheres, liderada pela ONU.
Em junho deste ano, entregamos ao secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, um abaixo-assinado com
56 mil assinaturas de homens brasileiros se comprometendo publicamente a contribuir para o ﬁm da violência contra as mulheres.
Vamos acabar com isso, é preciso, em nome de
uma sociedade democrática, de fato e de direito. Até
porque há avanços signiﬁcativos.
Avançamos na repactuação das políticas para as
mulheres, com Estados e municípios, para aumentar
a escala dessas ações de enfrentamento à violência,
em todas as áreas e instâncias de governo.
Não vamos fazer o papel dos municípios nem
dos Estados, mas precisamos construir as interfaces
e estabelecer a transversalidade das políticas públicas
para que elas transformem positivamente a vida das
mulheres. É como se fôssemos alinhavando um grande
mutirão em prol das mulheres do Brasil. O caminho é
longo, e a chegada, um sonho de todas.
Iriny Lopes é Ministra da Secretaria de Política para as Mulheres.
(Texto originalmente publicado na coluna Tendências/Debates do
jornal Folha de S.Paulo desta terça-feira, 6 de dezembro)

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR ANIBAL DINIZ.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado e
ouvintes da Rádio Senado,
Ocupo a tribuna hoje para informar, com orgulho, que as cadeias produtivas sustentáveis ganham
cada vez mais força no Acre, Estado que, felizmente,
é referência nacional em estratégias em favor do meio
ambiente.
Na última sexta-feira, dia 2, o Governo da Frente Popular do Acre, tendo à frente o governador Tião
Viana, entregou bônus de certiﬁcação de propriedade
rural a produtores do interior, o que beneﬁciou aproximadamente dois mil trabalhadores dos municípios de
Manuel Urbano e Feijó.
E o que é exatamente isso e por que é tão importante?
Trata-se do Programa de Ceriﬁcação da Propriedade Rural, que propõe “Mais produção, geração de
renda e menos degradação dos recursos naturais”. É
uma ação bem-sucedida do governo do Estado, em
parceria com a Organização Não-Governamental WWF/
Brasil e com a emissora TV Sky Reino Unido, na união
da produção e da conservação do meio ambiente.
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Por meio desse programa, os agricultores que
aderem aos roçados sustentáveis recebem bônus de
R$500 em incentivo a essa prática positiva. Mais de
10 mil pessoas estão sendo beneﬁciadas com essa
iniciativa voltada para a importância de produzir sem
degradar.
O governador Tião Viana entregou o bônus dos
produtores rurais que estão praticando essa agricultura
mais sustentável, Isso signiﬁca que, ao mesmo tempo
em que esse produtor gera emprego e renda na sua
propriedade, também trabalha para cuidar da ﬂoresta,
dos rios, das águas e dos animais.
Consequentemente, combinam-se aumento de
produtividade e renda com a preservação dos recursos naturais.
Projetos como esse conﬁrmam a vocação do Acre
para obter desenvolvimento respeitando a ﬂoresta e
pode mostrar que é possível na Amazônia trabalhar
a questão da inclusão social com a conservação da
ﬂoresta.
E isso só é possível por meio de muito empenho.
Parlamentares estaduais presentes nos municípios de
Manuel Urbano e Feijó, entre eles os deputados Élson
Santigo, presidente da Assembléia Legislativa (Aleac),
e Moisés Diniz, destacaram a assiduidade com a qual o
governador Tião Viana mantém ações proativas no Acre.
Essa, por exemplo, foi a 12ª vez que o governador esteve em Manuel Urbano em menos de um ano
de gestão, fato inédito no Estado, e sempre para fazer
uma entrega ou apresentar realizações, tanto de ruas
pavimentadas como de incentivos produtivos.
E esse trabalho tem um resultado que vai além
da dimensão econômica. É também o resgate da dignidade social do produtor rural e da preservação de
seu meio. Com o incentivo para que ele permaneça em
suas comunidades rurais, recebendo apoio do Estado
para fortalecer a sua produção, os produtores, e sem
esquecer os povos indígenas, passam a não ter necessidade de se deslocarem até as cidades para mendigar.
Na prática, a iniciativa do governo, apoiada pelo
WWF/Brasil, incentiva o agricultor a produzir sem utilizar
a queima, substituindo-a por práticas mais modernas.
Exemplos de melhoria de produção e de avanço
nas técnicas de produção podem ser vistos em toda
a parte no Estado. Várias famílias se tornaram aliadas
na proteção da biodiversidade e dos ecossistemas locais, sem usar o fogo para limpar pastos ou lavouras.
Há quatro anos sem queimar, por exemplo, o
produtor Davi Aguiar, de Feijó, teve no Programa de
Certiﬁcação das Propriedades Rurais Familiares e no
bônus de R$500 o incentivo que precisava para manter as práticas sustentáveis.
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O valor do bônus, à primeira vista, pode até parecer pequeno. Mas, na realidade do nosso país e do
nosso Estado, é mesmo como comentou o governador
Tião Viana, e aqui reproduzo sua fala, entre aspas. “Para
um bacana, R$500 pode não ser muito, mas, para um
humilde isso é muita coisa e ajuda um pai de família
a comprar o que precisa”, disse.
Os representantes do WWF-Brasil defendem
que as políticas de fomento à produção sustentável
coordenadas pelo governo do Acre devam servir de
exemplo para outros estados amazônicos, uma vez
que essas iniciativas atingem, simultaneamente, metas
de inclusão social, incremento da renda das famílias e
conservação do meio ambiente.
Por esses motivos, senhores parlamentares, revelo aqui minha satisfação de ver os resultados práticos
dos investimentos realizados pelo governo do Acre na
produção familiar. Deve-se reconhecer o trabalho de
dar continuidade ao programa de ativo ambiental e,
ao mesmo tempo, valorizar a produção por meio dos
roçados sustentáveis.
A remuneração por serviços ambientais é o caminho que pode levar à preservação ambientai das nossas ﬂorestas, e nós estamos certos de que as pessoas
beneﬁciadas por esse programa darão muito valor a
essa atitude de remunerar, de pagar as pessoas pelo
serviço ambiental que elas prestam.
E esse conceito é exatamente um dos principais
pontos de destaque no projeto do novo Código Florestal relatado pelo nobre senador Jorge Viana e que
está previsto para ser votado nesta terça-feira, aqui
neste plenário.
O relatório do senador Jorge Viana pretende
proteger e recompor a cobertura vegetal brasileira,
ao mesmo tempo em que cria segurança para quem
quer produzir.
Estabelece que quem desmatou a partir de 2008
terá a obrigatoriedade de recompor a vegetação e inclui um capítulo especíﬁco, o Capítulo X, tratando de
incentivos econômicos e ﬁnanceiros para preservação
e recuperação de áreas ﬂorestadas.
São sugeridos, por exemplo, mecanismos para
remuneração por serviços ambientais, ou seja, pagamento ao agricultor que preserva matas nativas, responsáveis pela conservação dos recursos hídricos e
dos solos, conservação da beleza cênica natural e a
conservação da biodiversidade, entre outros.
Para incentivar aqueles que cumpriram a legislação ambiental, o substitutivo estabelece o critério da
progressividade, por meio do qual terão prioridade no
acesso a recursos e ao crédito.
O texto do relatório prevê a obtenção de crédito
agrícola, em todas as suas modalidades, com taxa de
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juros menores e limites e prazos maiores que os praticados no mercado; contratação do seguro agrícola em
condições melhores do que as praticadas no mercado; e linhas de ﬁnanciamento para atender iniciativas
de preservação voluntária de vegetação nativa, de
proteção de espécies da ﬂora nativa ameaçadas de
extinção, manejo ﬂorestal e agroﬂorestal sustentável
realizados na propriedade ou posse rural. E ainda, a
recuperação de áreas degradadas.
Também há incentivos para comercialização, inovação e aceleração das ações de recuperação, conservação e uso sustentável das ﬂorestas e demais formas
de vegetação nativa. Entre esses incentivos, citamos
a participação preferencial nos programas de apoio à
comercialização da produção agrícola; a destinação
de recursos para a pesquisa cientíﬁca e tecnológica,
e a extensão rural relacionadas à melhoria da qualidade ambiental,
Senhores parlamentares, nobres senadores, estamos diante de um novo código de conduta ambiental,
Estamos diante de um novo tempo.
Por esse motivo, volto a defender que tenhamos,
nesta terça-feira, quando da votação do novo código
ﬂorestal, a ponderação necessária para reconhecer a
importância do que nos foi possível negociar com os
mais diversos segmentos da sociedade e, principalmente, a qualidade do texto que está sendo proposto
para o nosso futuro e o futuro das próximas gerações.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª será atendido.
Em votação o requerimento que acabou de ser
lido.
As Srªs e os Srs. Senadores...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Para
encaminhar, Sr. Presidente. Para encaminhar o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Para encaminhar, o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na sessão da semana passada, V. Exª anunciou o
processo de votação do projeto que regulamenta a
Emenda 29. Como o projeto não estava instruído com
a apresentação do relatório, V. Exª solicitou ao relator
que, em 24 horas, apresentasse o seu parecer. Portanto, Sr. Presidente, eu creio...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Não foi o relator que...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ...que
o primeiro item da pauta é a Emenda 29. Nós estávamos já num processo de discussão para a votação do
projeto. O relator teve o tempo necessário para instruir
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o projeto, e, se não o fez, Sr. Presidente, entendo que
V. Exª deve tomar as providências para a deliberação
da proposta que regulamenta a Emenda 29. Parece-me ser regimental.
Na última semana, V. Exª foi cuidadoso com o Regimento Interno do Senado Federal, procurou cumpri-lo e determinou esta providência: ao relator, caberia
instruir o projeto com a apresentação do seu relatório
em 24 horas.
Portanto, Sr. Presidente, é o momento para, fazendo valer o Regimento, debatermos a proposta e
deliberarmos sobre ela.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Alvaro Dias, a Mesa colocou as matérias em regime de urgência, mas, de acordo com o
Regimento, a matéria que tinha prioridade era o Código Florestal, que já estava em discussão. O art. 163,
item I, do § 1º, diz: “as matérias que estão em votação não iniciada.” Então, ela não... Já havia discussão
da matéria. E a matéria relativa à lei complementar
a que V. Exª se refere ainda não estava instruída. De
maneira que as duas constam em pauta, mas, com o
Regimento, a primeira que tínhamos que botar é a do
Código Florestal. Além de tudo, havia um acordo entre
as Lideranças de votarmos hoje o Código Florestal.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, respeitosamente, não há como admitir que
um relator possa ﬁcar com um projeto na sua gaveta
interminavelmente. E um projeto em regime de urgência, não um projeto que tem uma tramitação regimental
normal. É um projeto que tem uma tramitação especial.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Mas o projeto está em pauta. O projeto está
em pauta, Senador.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Regime de urgência. E V. Exª determinou ao relator que
apresentasse o parecer em 24 horas. Portanto, a argumentação de V. Exª, com base no Regimento, não
tem lógica.
Se não há o relatório apresentado pelo Senador
relator, que se nomeie um relator para que, em plenário,
ofereça um parecer à proposta, a ﬁm de que ela seja
votada, porque está em regime de urgência.
O SR. PRESIDENTE (Jose Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Alvaro Dias, a matéria a que V. Exª se
refere está na pauta, na mesma situação que está agora. Apenas estamos com um requerimento de inversão
de pauta, que é regimental. Eu tenho que submetê-lo.
Submeto-o. E V. Exª já votou contra, não é?
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jose Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
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A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Presidente Sarney,
confesso a V. Exª que eu ﬁquei estarrecida quando chegou ao meu gabinete a informação de que, no dia de
hoje, estaria na pauta, de forma prioritária, a votação
do Código Florestal, inclusive a orientação sobre os
procedimentos que esta Casa adotaria em relação à
ocupação dos espaços, na tribuna de honra, na galeria, tentando normatizar o funcionamento da Casa para
esperar a votação do Código Florestal. Eu me lembro
das palavras textuais de V. Exª quando eu pedi a V.
Exª que aﬁrmasse a garantia da votação da Emenda
29 no dia de hoje. Eu me lembro perfeitamente disso.
Ora, nós estamos tratando de matéria em regime de urgência; matéria cujo relatório deveria ter sido
apresentado na sessão anterior. Por benevolência
de V. Exª e pela capacidade de articulação e até de
convencimento sobre algumas lideranças aqui, V. Exª
convenceu as lideranças partidárias de que, no dia de
hoje, o relator, em acordo com a proposição de V. Exª,
estaria aqui com o relatório. Isso aﬁrmaria o compromisso de garantir o regime de urgência, sobre o qual
interpelamos V. Exª para questionar a importância do
cumprimento do Regimento.
Em nenhum momento, mesmo que tenha sido
aqui... E quero dizer a V. Exª que pode mandar buscar
as notas taquigráﬁcas para ver se, em algum momento, mesmo tendo sido dito aqui que o Código Florestal
tinha acordo para entrar na pauta, acordo esse que o
PSOL não compartilhou em nenhum momento, em nenhuma Comissão, em nenhuma reunião, quero deixar
claro, mas que isso não signiﬁcava interferir na ordem
do começo da atividade de hoje, quando tinha prioridade, em regime de urgência, a Emenda 29.
Então, queria que V. Exª mandasse levantar as
notas taquigráﬁcas daquele dia.
Presidente,Sarney, eu não costumo acreditar na
palavra dos meus adversários políticos. Eu não costumo acreditar nos que, historicamente, têm defendido
interesses adversos aos interesses do povo, interesses do capital, dos setores que representam as elites,
que dominam as decisões políticas neste País. Mas
em nenhum momento, naquele dia, eu duvidei da palavra de V. Exª.
E, quando me vejo surpreendida pela decisão de
tentar inverter a pauta no dia de hoje, sinceramente,
quero declarar aqui de público que... Não que a minha
expectativa fosse muito diferente disso, mas é mais uma
constatação de que este Poder aqui não respeita os
interesses das partes minoritárias, dos setores minoritários e, quando tem oportunidade, passa por cima.
Está aí a prova disso, a tentativa de inverter a pauta, colocando o Código Florestal na frente da Emenda

DEZEMBRO52023
2011

Quarta-feira 7

29, cuja votação o Regimento assegura que poderia iniciar hoje. O Relator, propositadamente, não apresentou
o relatório naquele dia e não o apresenta hoje! E não é
por falta de assessoramento não, porque os relatórios
vêm prontos do Palácio do Planalto, diferentemente da
gente, das minorias aqui, que não têm sequer uma estrutura para garantir um assessoramento, e a gente tem
que fazer das tripas coração para acompanhar cada
detalhe, cada debate diferenciado que aparece aqui!
Lamentavelmente, o que está acontecendo neste
momento é a tentativa do Governo, passar por cima de
uma necessidade crucial para a vida dos pobres, dos
que dependem do Sistema Único de Saúde, de não
ver a Emenda nº 29 ser debatida nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senadora Marinor, quero dizer a V. Exª que
a Mesa não tem nenhuma maneira senão concordar
com V. Exª que realmente colocaria hoje a matéria da
Emenda nº 29, uma vez que ela está em pauta, vai ser
colocada em pauta para a Casa no dia de hoje, neste
momento. Então, o compromisso está feito. Agora, eu
não sei... Estou apresentando um requerimento regimental de inversão de pauta e vou submetê-lo a voto.
Os Senadores e as Senadoras que concordarem
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, votação nominal.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vamos proceder à votação nominal.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Sr. Presidente, o PT e o bloco de apoio ao Governo
votam “sim”. Peço aqui o comparecimento de todos os
Senadores para aprovação do requerimento de inversão de pauta. O PT vota “sim”.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – O
PSDB vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – O DEM vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – O PSB vota “sim”.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Sr. Presidente, o PMDB vota “sim”.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Sr. Presidente, o Partido Progressista vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Partido Progressista vota “sim”.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Para
que o direito à saúde seja assegurado ao povo pobre
deste País, aos que pagam impostos, o PSOL vota
“não”.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, a Liderança do Governo encaminha o voto
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“sim”, a favor da inversão, para que conte o prazo de
andamento da DRU. Portanto, o voto é “sim”, a favor
da inversão. Não vai criar nenhuma atribulação para
a votação do Código Florestal, que votaremos em seguida, Sr. Presidente.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sr.
Presidente, o PDT vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O PDT vota “sim”.
Os Srs. Senadores já podem votar. O painel está
aberto.
(Procede-se à votação.)
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– O PRB vota “sim, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O PRB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência comunica aos Srs. Senadores e
às Srªs Senadoras que está convocando uma sessão
conjunta do Congresso Nacional a realizar-se no dia
7 de dezembro do corrente, quarta-feira, às 12h30, no
plenário da Câmara dos Deputados.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, peço a palavra apenas para fazer um
comunicado urgente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Tem V. Exª a palavra.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós estamos
com previsão de votar o PLC nº 122 na quinta-feira.
Ele está na pauta da CDH.
A Senadora Marta Suplicy tem dito a alguns companheiros que havia construído um acordo comigo e
com Demóstenes. Infelizmente, não conseguimos esse
acordo. Nós gostaríamos é de derrubar o PLC nº 122
e construir um novo texto. A Senadora insistiu no PLC
nº 122 com emendas que melhoram o texto, mas não
há acordo. De tal maneira, Sr. Presidente, que eu gostaria de fazer esse comunicado, porque, aqui, vários
Senadores já me perguntaram a respeito – agora mesmo, respondi a uma ligação do Magno Malta –, assim
como repórteres. No momento, Sr. Presidente, não há
acordo. Se for para colocar em votação, votarei contra.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – As Senadoras e os Senadores já podem votar.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Peço aos Senadores que estejam em seus
gabinetes ou em outras dependências da Casa que
compareçam ao plenário.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Apenas para lembrar que os Senadores que desejarem
votar a Emenda nº 29 devem votar “não” a esse requerimento, que inverte, colocando a DRU como preferência. Solicitamos aos Srs. Senadores que desejam
votar ainda este ano a Emenda nº 29 que votem contrariamente a esse requerimento.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Sr. Presidente, o PT e o bloco de apoio ao Governo
votam “sim”.
Eu gostaria de pedir a todos os Senadores que
compõem o bloco que compareçam ao plenário para
registrar o voto “sim”.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, a Liderança do Governo encaminha o voto
“sim”, registrando que, no momento oportuno, vamos
discutir a Emenda nº 29. O que se está votando agora
é a inversão de pauta para que se conte prazo para a
DRU, uma ação extremamente importante para o País.
Nós pedimos o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, quero dizer a V. Exª que recebi, de anteontem para hoje, mais ou menos umas 40 mensagens
no meu telefone, pedindo a votação da Emenda nº 29.
É um clamor nacional.
Se votarmos a inversão de pauta e passarmos a
votar a DRU e não a Emenda nº 29, como foi pactuado
entre os líderes, esqueçam a Emenda nº 29. Esqueçam, porque o Governo, com o seu trator, vai passar
por cima do assunto e não vai colocar em pauta. Esqueçam a alocação de 10% da saúde.
Então, quem votar pela inversão de pauta, vote
consciente de que nós estamos sepultando a votação
da Emenda 29 ou a regulamentação da Emenda 29.
Nós todos somos maiores de idade e sabemos como
as coisas se comportam neste plenário. Votar a favor
da inversão de pauta signiﬁca a condenação da votação da Emenda 29 ao esquecimento.
O meu voto é “não” peremptório.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Peço, uma vez mais, aos Senadores e às Senadoras que se encontram em outras dependências
da Casa o comparecimento ao plenário. Estamos num
processo de votação nominal de inversão de pauta.
Se todos os Srs. Senadores já votaram, vou encerrar a votação.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Falta o Senador Vital.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Obrigado pela deferência de V. Exª.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou encerrar a votação.
Senador Ciro. (Pausa.)
Senadora Kátia Abreu. (Pausa.)
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Vou proclamar o resultado.
Encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Votos SIM, 36; 19 votos NÃO.
Nenhuma abstenção.
O requerimento foi aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 3:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 114, DE 2011
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 114, de 2011 (nº 61/2011, na Câmara
dos Deputados, de iniciativa da Presidência
da República), que altera o art. 76 do Ato das
Disposições Transitórias (DRU).
O parecer é favorável.
Transcorre, hoje, a terceira sessão de discussão.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria constará da
Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa para
prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 1 da pauta.
Discussão do Projeto de Lei da Câmara do Deputado Sérgio Carvalho...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Questão de ordem, Senador.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, questão de ordem, com base no
art. 163, inciso V, § 2º do Regimento da Casa.
Diz o seguinte, Sr. Presidente, se me permite:
Art. 163. As matérias serão incluídas em
Ordem do Dia, a juízo do Presidente, segundo
sua antiguidade e importância, observada a
seguinte sequência [...]
[...]
V – matéria em regime de urgência do
art. 336, II;
[...]
§ 2º Nos grupos das matérias em regime
de urgência, obedecido o disposto no § 1º, a
precedência será deﬁnida pela maior antiguidade da urgência.
E a maior antiguidade da urgência, Sr. Presidente, como até publicado no Diário de ontem e indevi-
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damente invertido no dia de hoje, é a regulamentação
da Emenda 29.
Então, peço a V. Exª que cumpra o Regimento
e coloque em votação primeiro a regulamentação da
Emenda 29.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Leio o artigo. Diz o seguinte:
Art. 163 [...]
[...]
§ 2º Nos grupos das matérias em regime
de urgência, obedecido o disposto no § 1º [...]
§ 1º[...]
I – as matérias de votação em curso sobre as de votação não iniciada;
[...]
III – as de discussão em curso sobre as
de discussão não iniciada.
Então, a matéria em curso de discussão não
iniciada é justamente essa a que V. Exª se referiu e a
matéria cuja discussão já foi iniciada é esta que consta em primeiro lugar em discussão. A outra não está
instruída ainda.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Permita-me, Sr. Presidente. Não se trata exatamente disso. O que nós estamos discutindo é o seguinte
fato: a matéria tanto já iniciou a discussão que, por um
acordo nosso, nós retiramos, porque aparentemente
houve um erro de V. Exª. V. Exª colocou, inclusive, em
discussão. Então, há uma inversão inequívoca. Tanto
é que no dia de ontem foi publicada. Essa matéria iniciou a discussão perfeitamente. V. Exª chegou a dar 24
horas de prazo. Então, a matéria está em discussão.
Cumpre hoje ao Sr. Relator... Nós ﬁzemos um
acordo para que o Governo dissesse: vamos votar a
regulamentação da Emenda 29 no dia x, caso contrário, ela estaria hoje.
Se V. Exª pegar as notas taquigráﬁcas, V. Exª vai
se lembrar de que foi exatamente isso que eu estou
dizendo e que V. Exª adiou para o dia de hoje dizendo
que era o primeiro item da pauta. E inclusive publicou,
no dia de ontem, dessa forma. Hoje V. Exª publicou de
forma invertida.
Então, estamos pedindo a V. Exª, uma vez que a
matéria iniciou a discussão – e V. Exª sabe disso, não
tem como negar –, que V. Exª dê preferência regimental à matéria, conforme o artigo com os incisos e os
parágrafos que mencionei, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Demóstenes Torres, realmente V. Exª
está descrevendo a tramitação da matéria, e a matéria não entrou em discussão, não consta a discussão.
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Nós estávamos instruindo a matéria, que é anterior à
discussão. Na instrução da matéria, eu pedi o relatório, mas não iniciei a discussão da matéria. Então, isso
consta dos Anais, dos registros taquigráﬁcos da Casa.
A matéria, não foi iniciada a discussão, até porque só
pode ser iniciada a discussão se devidamente instruída. E ela não estava instruída.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Sr. Presidente, mais uma vez ﬁca evidente a
falta de compromisso do Governo e de V. Exª também,
me permita. Não há qualquer possibilidade de se fazer entendimento com o Governo e com a Mesa desta
Casa, porque sistematicamente...
Hoje a Presidente disse: “Nós vamos tratorar”. E
é o que está acontecendo, está tratorando. V. Exª está
rasgando o Regimento, rasgando a sua palavra. O Senador Romero Jucá não deveria encampar esse tipo
de discussão, porque ele é Líder do Governo.
Uma coisa que baliza o nosso relacionamento aqui
é palavra. E naquele dia V. Exª foi acudido, vamos nos
lembrar disso. Muitos disseram que era maledicência
de V. Exª, outros disseram que foi por outras razões,
mas V. Exª foi acudido porque iniciou a tramitação e deu
24 horas de prazo, 24 horas de prazo para o Relator
apresentar o seu relatório. E nós ﬁzemos o entendimento, e o entendimento está sendo de novo rasgado.
V. Exª está rasgando.
Então, eu quero uma decisão formal de V. Exª
indeferindo o pleito.
O SR. PRESIDENTE JOSÉ SARNEY (Bloco/
PMDB – AP) – Senador Demóstenes, eu estou cumprindo o Regimento. A matéria não entrou em discussão. A matéria estava sendo instruída. A Mesa não
pode colocar em votação se a matéria não está devidamente instruída. É do Regimento. E eu quero também
lembrar a V. Exª a nossa reunião no meu gabinete, no
qual nós consideramos que o Código Florestal, sendo
uma matéria isenta, que não devia ser das disputas
partidárias, ela teria uma votação anterior à disputa
entre a emenda da saúde e justamente a outra parte
que V. Exª citou.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Sem dúvida. E a votação era na semana passada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª concordou que esse processo... Que nós
votássemos o Código Florestal. E marcamos a votação
inclusive para o dia de hoje. A Mesa está cumprindo
inclusive aquilo que nós concordamos no gabinete.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Não é verdade. Era para votar na terça-feira da
semana passada. Não é verdade!
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sim, nós não votamos na terça-feira, estamos
votando hoje, que é a primeira oportunidade, Senador.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Sr.
Presidente!
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Então, eu não posso ser punido porque nós
não votamos na terça-feira passada, mas V. Exª concordou com os outros que essa era uma matéria neutra...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Não use da minha concordância para determinado procedimento, para V. Exª e o Governo burlar o
que nós ﬁzemos! Não queira me utilizar nesse tipo de...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Não.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Não ﬁz esse acordo! O acordo era para votar o
Código Florestal.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pois é o Código Florestal que nós estamos
votando!
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Não, senhor! E V. Exª iniciou a votação e disse
que hoje era o primeiro item da pauta. Honre, então,
que V. Exª descumpriu o acordo! Não tente me colocar
no meio disso!
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu mando cancelar a palavra imprópria da
Taquigraﬁa.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM
– GO. Fora do microfone.) – Não precisa, não. Pode
constar!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Está mandado cancelar, e ao Presidente compete policiar os trabalhos do plenário!
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Eu não participei de acordo nenhum! Eu
quero é votar, Presidente.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação o projeto de lei da Câmara.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Sr.
Presidente, pela ordem, Sr. Presidente!

DEZEMBRO 2011
52028

Quarta-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Discussão, em turno único...
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Sr.
Presidente!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu darei, em seguida, a palavra, pela ordem,
a V. Exª.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o
senhor não pode... É exatamente sobre isso. V. Exª
quer iniciar para justiﬁcar, depois que eu me manifestar, que já está consolidado e que não tem mais
jeito. Aí, essa é mais uma forma de tentar passar o
rolo compressor.
Ainda há pouco, quando foi deﬁnida a contagem
do prazo da DRU, eu já me antecipei a essa discussão e me manifestei exatamente porque eu estava
vendo a hora de a gente não ter o direito aqui de se
manifestar.
Eu deixei claro que, diferente da Bancada do
DEM, nós não ﬁzemos acordo nenhum em relação
ao Código Florestal. Agora, o que foi tratado aqui
em relação à Emenda 29 está sendo descumprido
por V. Exª!
Eu queria que V. Exª pegasse as notas taquigráﬁcas – eu me antecipei ainda há pouco – e V. Exª pudesse fazer este Plenário inteiro, a imprensa que está
aqui, ouvir novamente as palavras textuais, quando
V. Exª aﬁrmou, depois de iniciar a discussão sobre a
Emenda 29, quando V. Exª inclusive foi questionado
pela Bancada do Governo: “Eu estou cumprindo o Regimento. Eu disse que colocaria em votação e estou
colocando em votação”.
Depois, em seguida, tentou, para mediar o debate, encontrar uma saída para o fato de o Relator se
negar a subir à tribuna e apresentar o relatório, exatamente para inviabilizar o debate sobre a Emenda 29.
E, na sequência, V. Exª insistiu, inclusive com as lideranças que estavam aqui, em dar um prazo de mais
24 horas para que o Relator pudesse trazer o relatório, tirar da gaveta – da gaveta, porque está colocado
na gaveta; se tivesse interesse de botar, já estava em
cima da mesa em vez de estar na gaveta –, pudesse
apresentar o relatório e fazer a votação. Do que é que
V. Exªs têm medo? De que tem medo o Governo? Se,
desde o início deste mandato, passa o rolo compressor, nas comissões, como passou no Código Florestal,
em temas relativos a medidas provisórias e no salário
mínimo, que não nos permitiram apresentar, fazer um
destaque de emenda.
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Isso é antidemocrático! Isso não está ajustado com o momento político que o Brasil devia estar
vivenciando, de respeito às minorias, de respeito à
democracia, ao espaço de convivência, respeitoso
em todos os aspectos, não na palavra apenas mas
na materialidade da palavra. Isso a gente não está
vendo acontecer, a materialização da palavra não
existe! A palavra existe, mas ela não se materializa
quando os interesses não respondem ao que o Governo quer lamentavelmente!
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Sr. Presidente, eu quero apenas registrar, em primeiro lugar, que a Mesa está correta, Sr. Presidente, está
cumprindo o Regimento. Nós, no momento apropriado,
vamos discutir a questão da Emenda 29. O Governo
não está se furtando a discutir.
Portanto...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara, Código Florestal.
Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 30, DE 2011
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 1.456, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 30, de 2011 (nº 1.876/99,
na Casa de origem, do Deputado Sérgio Carvalho e outros), que dispõe sobre a proteção
da vegetação nativa, altera as Leis nºs 6.938,
de 31 de agosto de 1981; 9.393, de 19 de dezembro de 1996; e 11.428, de 22 de dezembro
de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de
setembro de 1965; e 7.754, de 14 de abril de
1989; e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24
de agosto de 2001; e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 1.315 a 1.317, de
2011, das Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator Senador Luiz Henrique, favorável, nos
termos da Emenda nº 1, da CCJ, que oferece,
com voto em separado do Senador Randolfe
Rodrigues;
– Em conjunto das Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática;
e de Agricultura e Reforma Agrária, Relator
Senador Luiz Henrique, favorável, nos termos
da Emenda nº 2 –CCT/CRA (Substitutivo) que
apresenta, e
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator Se-
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nador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 3-CMA (Substitutivo), que oferece.
Há sobre a mesa Emendas sobre o projeto, nº
30, de 2011, que podem ser apresentadas até o encerramento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Para discutir as emendas e o projeto, concedo
a palavra ao primeiro orador inscrito, Senador Marcelo Crivella.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB) – Sr. Presidente, pela ordem!
Apenas para registrar, Cássio Cunha Lima, o
voto em acompanhamento à posição do meu partido
na votação anterior.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registrará.
Não está presente. (Pausa.)
Senadora Vanessa Grazziotin.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
querido amigo, V. Exª me chamou e estou aqui, atendendo ao seu pedido.
Sr. Presidente, hoje nós vamos votar um acordo
construído nesta Casa, sob o gênio político de grandes relatores. Não foi fácil, Sr. Presidente, chegar ao
texto a que chegamos. E eu não poderia deixar de vir
à tribuna para enaltecer o trabalho do Senador Luiz
Henrique, do Senador Jorge Viana, do Senador Rollemberg e de diversos outros companheiros que foram
incansáveis – incansáveis – na solução pacíﬁca das
controvérsias de interesses, todos eles justiﬁcados e
todos eles bem defendidos.
Sr. Presidente, ocorre, porém, que na discussão
do Código Florestal eu ressaltei que havia sete pontos que me angustiavam, sete pontos que nós precisávamos discutir um pouco mais, elaborar melhor
o pensamento, ouvir a comunidade cientíﬁca, levar
esse debate talvez até a exaustão, mas, infelizmente, sob as pressões que este Congresso vive e sob
uma pauta, eu diria, avassaladora, de certa maneira
não conseguimos, Sr. Presidente, chegar a um texto
satisfatório.
O que mais me preocupa nesse projeto, eu, que
sou morador de uma área urbana, tenho visto na minha
cidade do Rio de Janeiro e no meu Estado de modo
geral, no princípio deste ano, na região metropolitana,
enxurradas nas quais pessoas perdem suas casas,
seus bens, e isso é muito ligado ao desmatamento em
topo de morro. Sr. Presidente, eu não estou tranquilo
quando nós mudamos a maneira de preservação de
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topo de morro, tirando aquilo que foi construído na
Câmara, de 50 metros, passando para 100 metros.
Segundo o Inpe, na região de São José dos
Campos, não haverá mais topo de morro a ser preservado, porque as elevações, pelo período de erosão,
pelo longo tempo dos nossos processos geológicos,
os morros são baixos e áreas hoje que estão preservadas serão desmatadas.
Fico preocupadíssimo com o meu Rio de Janeiro. O Inpe não tem uma avaliação precisa de quantos
hectares serão desmatados no Rio de Janeiro com
essa mudança que está sendo implementada pelo
texto que vamos votar hoje.
E eu quero ressaltar que o texto tem avanços. Eu
acompanhei a discussão, acho que há ali, eu diria, na
construção do Senador Jorge Viana, ganhos importantes para o meio ambiente, sobretudo as áreas de
manguezais, a reconstrução das APPs e das reservas
legais. Acho que ali também nós soubemos, com equilíbrio, contemplar a questão de Roraima, quer dizer,
um Estado que tem 65% de reserva indígena e de reservas ﬂorestais precisa ter outro encaminhamento,
outra medida, outra ponderação. Mas essa questão do
topo de morro me preocupa muito, sobretudo com as
mudanças climáticas e com as precipitações violentas
que estamos tendo.
Águas que caem em elevações que não possuem
árvore e que têm uma inclinação acentuada vão descer com muita violência, com muita força, vão encher
cursos d’água; esses cursos d’água vão atravessar cidades; essas cidades serão inundadas e poderá haver
catástrofes que nós não saberíamos dimensionar agora.
A mesma coisa é a inclinação dos taludes. Nós
tínhamos uma conquista na Câmara de que com os
montes, nossas elevações cujas inclinações estivessem entre 25%, 45%, nós poderíamos apenas fazer
o manejo. Isso signiﬁca que teríamos atividades econômicas, como, por exemplo, o açaí, que é plantado
dessa forma e é uma riqueza, ou uma ﬂoresta em pé.
O manejo seria a situação mais favorável para essa
determinada circunstância. Mas agora, no texto desse
projeto que construímos no Senado, nós estamos permitindo todas as atividades e, se estamos permitindo
atividade pastoril, então, vamos ter que desmatar, porque não poderemos conviver com a ﬂoresta e o gado.
Essas coisas me preocupam.
De tal maneira que apresentei sete emendas e
estou aguardando ansioso para que o Relator possa
contemplar não as sete, Sr. Presidente – não sei se
isso seria possível –, mas pelo menos essas preocupações que expus aqui: as preocupações com topo de
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morro e com a permissividade de se fazerem todas as
atividades nas encostas entre 25 e 45 graus.
Eu poderia citar a questão do tema da anistia, se
há ou não anistia, pois também é uma preocupação,
e ﬁz uma emenda. Eu poderia citar também o caso da
contagem das margens de rio, se deveríamos realmente
voltar para o leito regular e não para as áreas inundadas. Eu poderia discutir vários outros temas aqui, mas
me atenho a dois, que me parecem fundamentais, pela
questão, inclusive, de segurança, sobretudo da nossa
população, já que há muitas pessoas pobres no Brasil
que ocupam as encostas e as áreas ribeirinhas nas
grandes cidades.
Precisamos atentar para isto: é a questão do
topo de morro, que estamos aumentando de 50 para
100 metros. É uma área que deveríamos preservar; é
uma área que pode causar transtornos imensos, sobretudo agora, quando estamos tendo tempestades e
precipitações enormes.
No Rio de Janeiro, infelizmente, os relatos são
dramáticos. Temos tido enchentes, inclusive, na Baixada Fluminense, mas as piores foram em 11 de janeiro
deste ano, na região serrana – Petrópolis, Teresópolis,
Friburgo –, talvez a maior catástrofe da nossa história
naquela região.
Não podemos minimizar o risco que corremos
se passarmos a contar topo de morro, em vez de 50,
em 100 metros. É uma preocupação muito grande que
tenho. Outra coisa é permitirmos as atividades, todas
elas, em áreas inclinadas, entre 25 e 45 graus, o que
poderá trazer novos desmatamentos.
Agora, Sr. Presidente, quero também ressaltar
que, atendidas essas emendas, teremos um texto que
poderá ser votado. Acredito que ﬁzemos um trabalho
extraordinário de dezenas de audiências públicas, ouvimos a todos. Não é possível encontrarmos a solução,
neste momento, para todas as nossas disputas, mas
a lei é boa, quando passa.
Acredito que, se encontrarmos, neste momento,
um acordo, sobretudo para esses dois pontos que citei
aqui, nós teríamos um texto melhorado, que iria para a
Câmara dos Deputados e lá poderia ser aperfeiçoado.
Claro que a Presidenta Dilma, com mais tempo,
tendo acesso a melhores informações que tivemos aqui
no calor do debate, poderá também – e isso cumpre a
ela – exercer o seu poder de veto e, se houve algum
excesso, corrigi-lo.
Essas eram as minhas ponderações, Sr. Presidente, neste momento solene em que vamos votar
uma das matérias mais importantes para o nosso País,
nós que somos a fazenda do mundo, nós que temos
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o compromisso de alimentar milhões de habitantes
neste País; somos hoje 7 bilhões e logo seremos 9
bilhões. Eu, que vivi na África durante quase 10 anos
da minha vida, sei da fome que aquele continente sofre. Não estou aqui, Sr. Presidente, lutando contra o
Brasil fazenda, contra o Brasil que produz, contra o
Brasil que gera 250 milhões de toneladas de grãos.
Pelo contrário, estou propondo emendas para que a
nossa produção aumente, mas sem risco, sobretudo
para aqueles que moram em regiões à beira de rios
e nas encostas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Marcelo Crivella, o Sr. José Sarney, Presidente deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com a palavra, para discutir, Senadora Kátia Abreu.
A SRA. KÁTIA ABREU (PSD – TO. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, colegas
Senadores e Senadoras, eu gostaria de iniciar este
debate sobre o Código Florestal falando de boas notícias, boas notícias para o Brasil, boas notícias para
a maioria dos brasileiros e, infelizmente, tristeza para
poucos que não querem mudar o Código Florestal e
que vêm trazendo e fazendo calúnias por todo o Brasil a respeito deste Código Florestal, às vezes usando
inúmeros órgãos do Governo. Até agora não vi nenhum
deles sequer parabenizar o Brasil pela diminuição do
desmatamento, a maior diminuição de desmatamento
dos últimos 23 anos, Sr. Presidente. Não vi nenhuma
das ONGs nos jornais, nos blogs, nas notícias, comemorando esse grande feito do Brasil.
Não tem problema, pois temos muitos Senadores,
a grande maioria deles, comemorando este grande dia
e esta grande notícia. Quero aqui parabenizar o Ministério do Meio Ambiente, a Ministra Izabella, que fez o
que pôde nessas negociações e até ﬁco preocupada
em parabenizar a Ministra Izabella, em que pese esse
texto que está sendo votado aqui hoje não ser o melhor dos mundos para os produtores rurais, mas foi o
possível, foi aquilo que foi possível ser feito no Estado
democrático, Sr. Presidente.
Não existem contentes 100% de um lado nem
contentes 100% de outro. Mas, desde 1965, o Código
Florestal não era votado no Brasil. E esta é a primeira
vez que acabamos com o monopólio, que acabamos
com a ditadura ambiental neste País, onde meia dúzia
de ONGs controlavam o Ministério do Meio Ambiente,
controlavam o Ibama, controlavam o Conama, e ain-
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da controlam, e não deixavam o Congresso Nacional
participar do debate. E a raiva de todos eles, Sr. Presidente, é que esse mundo acabou.
A questão ambiental é de todos nós. O Brasil inteiro, de Norte a Sul, quer discutir o meio ambiente. Até
os jovens, que às vezes estão se preocupando com
suas universidades, com o primeiro emprego, deram um
show, representado aqui na capa da revista Veja, numa
grande matéria, numa extraordinária matéria que critica
alguns artistas que, por desconhecimento e boa fé, foram usados por essas ONGs, que são irresponsáveis,
porque não têm o menor temor, não tem o menor constrangimento em mentir para o Brasil. Agora, os atores
se viram constrangidos pela capa da revista Veja, onde
está demonstrada a ﬁcção, e que os jovens do Brasil, os
universitários do Brasil, os do ensino médio do Brasil, os
do ensino fundamental estão mais estudiosos do que
muitos adultos de muita idade; estão desmistiﬁcando
conceitos que não são verdadeiros.
Portanto, eu quero aqui parabenizar o Brasil pelo
fato de todo o Brasil estar participando deste debate.
Nós estamos, hoje, com a menor taxa de desmatamento de 23 anos para cá, Sr. Presidente, quando
desmatávamos 29 mil quilômetros quadrados. Agora,
segundo o Inpe, nós estamos com 6,238 mil quilômetros quadrados, Sr. Presidente.
Nós estamos com 93% da meta cumprida do compromisso que foi feito em Copenhague, na COP 15, de
que o Brasil reduziria em 80% o seu desmatamento
até 2020. Portanto, os dados do Inpe foram usados por
muitas ONGs de forma negativa e contrária para dizer
que o Brasil estava aumentando o desmatamento, e hoje
a verdade veio à tona. Nós estamos com quase 100%
de cumprimento da meta dez anos antes da data em
que a meta deveria ser cumprida, que será em 2020.
Houve uma queda, segundo o Inpe, de 11% no
desmatamento do Brasil. Tenho certeza absoluta de
que, com a votação do Código Florestal, com a segurança jurídica, com o equipamento que hoje temos
no Brasil, com os investimentos de R$1 bilhão feitos
pelo Ministério da Ciência e Tecnologia em novos
equipamentos de rastreabilidade, nós encontraremos
aqueles que estão praticando o desmatamento ilegal,
o desmatamento nocivo, porque o satélite é preciso e,
assim como está mostrando os números do desmatamento, temos certeza de que também identiﬁcará a
propriedade e o produtor rural que está praticando o
crime ambiental.
Gostaria ainda de dar mais uma boa notícia, que
esse agronegócio, que dizem por aí algumas ONGs
inimigas do Brasil e amigas de produtores rurais de
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outros países, amanhecemos com a grande notícia
de que, neste terceiro trimestre, o PIB brasileiro cresceu, mas cresceu por conta do grande crescimento da
agropecuária e do agronegócio brasileiro.
O acumulado até setembro foi de 3,2%, mas, em
comparação de 2010 com 2011, no mesmo trimestre,
a agropecuária cresceu 3,9% e o total brasileiro foi
2,1% e esse agronegócio tão agredido, tão violentado
por alguns foi o grande batalhador e o grande salvador
do PIB nacional.
Sr. Presidente, isso graças a nossa safra de grãos.
No ano passado, produzimos 140 milhões de toneladas,
mas, para a alegria dos brasileiros, para a alegria do
PIB nacional, produzimos 163 milhões de toneladas,
um crescimento de quase 10% na produção de grãos
do País. Mais uma vez, se não fosse o agronegócio,
que é dos brasileiros, que é um patrimônio do Brasil,
construído nos últimos 40 anos, se não fosse o agronegócio brasileiro, o PIB teria dado negativo, mas,
graças a Deus, tudo isso foi possível.
Nem só boas notícias estamos aqui para dar hoje,
Sr. Presidente. Infelizmente, temos apontados pelos
indicadores o aumento da inﬂação, responsabilizado
pelo arroz, pelo feijão e pela carne no País. Cresceu
a inﬂação, Sr. Presidente, de outubro a novembro, de
0,5% para 0,85%. Quero chamar a atenção para o fato
de que, se nós atendermos à demanda de meia dúzia
de ambientalistas xiitas e radicais, reduziremos o plantio
de alimentos no País, porque eles pretendem que nós
possamos plantar, de árvores, 80 milhões de hectares
do País. Isso signiﬁca toda a área de grãos, toda a área
de ﬁbra, toda a área de café, toda a área de cana, toda
a área de ﬂoresta plantada no Brasil; os eucaliptos, as
tecas, as araucárias plantadas por todo o País.
Sr. Presidente, nós não temos condições éticas,
condições morais, com mais de 19 milhões de pessoas
que passam fome no Brasil, de ajudar a aumentar a
inﬂação, porque, se nós ﬁzermos o que querem alguns
poucos ambientalistas e acabarmos com a produção
em 80 milhões de hectares, só vai sobrar, por exemplo, a área de carne e de pecuária do Brasil, que são
150 milhões de hectares.
Mas, ainda assim, com a votação do Código
Florestal brasileiro, nós ainda vamos recompor 230
milhões de hectares destinados para a produção de
arroz, feijão, carne, frutas, café, tudo, Sr. Presidente.
Nós só utilizamos 230 milhões de hectares; 236, para
ser mais precisa. Mas, após a votação do Código Florestal, Sr. Presidente, nós ainda vamos recompor 30
milhões de hectares. Vai-se reduzir a área de plantio
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ainda, com a votação do nosso Código, de 236 para
206 milhões de hectares.
E eu quero lembrar ainda que, de acordo com o
valor bruto da produção, se nós atendermos alguns
poucos ambientalistas no Brasil, teremos um resultado negativo de menos US$ 100 bilhões no valor bruto
da produção brasileira, e nós não temos condições de
arcar com essa situação.
Por isso, Sr. Presidente, quero parabenizar a
grande maioria deste Congresso, os 410 Deputados e
também os Senadores da República. Apenas 5 Senadores votaram contrariamente e 75 Senadores votaram
a favor, Sr. Presidente. Dizer que...
(Interrupção do som.)
A SRA. KÁTIA ABREU (PSD – TO) – ...nós nos
aproximamos, sim, do consenso. São 410 votos na
Câmara; são 75 votos no Senado.
Senadores que são mais próximos da questão
ambientalista; Senadores que são mais próximos da
agropecuária; Senadores que são mais próximos do
Brasil inteiro resolveram votar a favor do código, independentemente de serem da base do Governo,
independentemente de serem oposição, porque não
podemos fazer oposição a uma única coisa, Sr. Presidente: ao Brasil!
Se os brasileiros, se os produtores rurais causaram alguma devastação no mundo foi no bolso dos
produtores rurais da Europa, dos Estados Unidos, do
Japão e da Austrália, porque somos a maior, a melhor
e mais barata agricultura do planeta!
Por isso, quero aqui agradecer a todos os colegas
em nome dos produtores rurais, pela CNA. Ao Senador
Waldemir Moka, nosso Presidente, grande batalhador
pelo Código; ao Senador Luiz Henrique, de Santa Catarina; ao Senador Jorge Viana, do Acre, um Senador
tradicionalmente ambientalista. O Senador Luiz Henrique, que votou o Código Florestal de Santa Catarina,
e não é produtor rural, mas tem responsabilidade com
o Brasil. O Senador Waldemir Moka, que não tem um
palmo de chão, que não é fazendeiro, mas trabalhou
como louco pelo seu Estado e pelo Brasil, para aprovar o Código Florestal brasileiro.
Ele não é o ideal? Não! A nossa bancada na Câmara está satisfeita? Muitos ainda querem mudanças.
Mas pedimos a todos paciência. Este está sendo um
marco importante de avanço.
Nós poderíamos ter avançado mais? Poderíamos,
sim. Não avançar nas matas, não avançar no desmatamento. O resultado está aqui, mostrando para o Brasil
que diminuímos o desmatamento nesses últimos 23
anos como nunca havíamos feito no passado...
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(Interrupção do som.)
A SRA. KÁTIA ABREU (PSD – TO) – Mas, Sr.
Presidente, foi o que foi possível fazer.
Portanto, eu quero pedir a todos, pelo PSD, o voto
favorável ao Código Florestal brasileiro, pelo Brasil,
pelo PIB, pelas exportações e pelo emprego brasileiro.
Muito obrigada.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Pela ordem.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, o Senador Demóstenes;
depois, o Senador Jayme Campos.
Com a palavra o Senador Demóstenes.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ainda há pouco, em uma discussão acalorada
com a Mesa, presidida pelo Senador José Sarney, eu
usei a expressão, e o Senador José Sarney ﬁcou ofendido com a expressão.
Então, estou pedindo a V. Exª que a retire, que
mande riscar essa expressão.
O que acontece é que eu tenho um tipo de temperamento em que a minha discussão é dura, mas é
extremamente leal. Essa lealdade não quer, de maneira
alguma, fazer com que qualquer espécie de discussão
transponha para o lado pessoal.
Não tenho, pessoalmente, nada contra o Senador José Sarney. Muito pelo contrário, ele me trata
sempre com muita lhaneza, com muita deferência. Se
posso dizer que, pessoalmente, tenho algo em relação a ele é mais para o lado do bem-querer do que
para outro lado. De forma que, em relação à ofensa,
peço desculpas ao Senador José Sarney. Peço que
se retire a palavra e mantenho, naturalmente, todos
os outros termos institucionais, entendendo que, mais
uma vez, a Mesa errou ao não cumprir o acordo que
nós ﬁzemos.
Mas, pelo lado pessoal, peço que sejam registradas essas notas. Já falei acerca disso. Estou pedindo
para retirar a expressão e estou pedindo desculpas ao
Presidente Sarney. Se ele entendeu que eu o ofendi,
não foi minha intenção. Pessoalmente, não queria fazer
isso dessa forma e jamais o faria, nem com ele nem com
qualquer outro colega, embora, muitas vezes, nossa
discussão aqui seja em um nível muito mais elevado.
Então, repito que mantenho todas as críticas;
mantenho a questão de ordem. Entendo que houve
uma inversão que não tem amparo no Regimento,
mas, por ter saído daqui bastante ofendido o Senador
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José Sarney, espero que... Pediram-me para fazê-lo
reservadamente, mas eu preﬁro fazer as coisas publicamente. Então, da mesma forma que ﬁz aqui, estou,
se possível, tentando desfazer aqui, para que o Presidente não se sinta mais ofendido.
É isso, Sr. Presidente.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Presidente Moka, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Eu acolho as palavras de V. Exª.
O gesto de V. Exª é o gesto do Parlamentar que
sempre teve muita grandeza neste Plenário. Não falo
pelo Presidente Sarney, mas tenho certeza de que o
Presidente Sarney vai aceitar. V. Exª, realmente, hoje
coloca exatamente a discussão em um termo importante. Parabéns a V. Exª pelo gesto.
V. Exª tem a palavra, Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, primeiro, quero cumprimentar
o do meu Líder, Senador Demóstenes Torres, pelo
espírito de altivez e de grandeza, ao pedir para retirar o termo...
É um gesto como esse aqui, Senador, que certamente marca a sua história, todavia, sempre defendendo os interesses do povo brasileiro.
Sr. Presidente, quero fazer uma sugestão a V.
Exª aqui, naturalmente que com a concordância dos
demais pares, Senadores e Senadoras.
Nós gostaríamos de sugerir que votássemos o
texto do substitutivo do Senador Jorge Viana, ressalvadas as emendas. Acho que temos, para dar um bom
andamento, de votar o texto, e depois vamos discutir
as emendas, os destaques propostos aqui para as Srªs
e Srs. Senadores.
Isso porque, Presidente Moka, o Código Florestal brasileiro já foi discutido com praticamente todos
os segmentos da sociedade brasileira. É o Código da
conciliação nacional que, certamente, meu caro Senador Jorge Viana, temos que votar logo. Pelo que me
consta, temos cerca de cinquenta emendas. Nesse
caso, vamos prolongar pela noite toda, varar o dia,
para votarmos o projeto.
Ora, um projeto como esse, que já foi discutido
exaustivamente, eu imagino que não temos quase
nada a contestar, muito pelo contrário. Foi construído por várias mãos, com a participação do Senado,
do Ibama, meio ambiente, das ONGs, de todos os
segmentos.
O que eu sugiro, meu Presidente Moka, é que
votemos o texto do substitutivo, ressalvadas as emen-
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das. Feito isso, tenho certeza de que, daqui a pouco, estaremos votando deﬁnitivamente o Código
Florestal, que é o projeto mais importante que está
sendo votado por esta Casa durante o meu mandato. Com este projeto, estamos mexendo com a vida
de milhões de brasileiros. Temos de ter a responsabilidade de aprovar esse Código, que, não tenho
dúvida alguma, é um dos mais avançados, um dos
mais modernos, e que, certamente, o povo brasileiro aguarda com ansiedade. É, sobretudo, um novo
marco regulatório que dará segurança para aquele
que produz, gera emprego e constrói realmente esta
pujança que é o Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. KÁTIA ABREU (PSD – TO) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não.
A SRA. KÁTIA ABREU (PSD – TO. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria de pedir a V.
Exª que pudesse liberar aqui as galerias, porque elas
estão todas vazias e nós temos mais de quatrocentos produtores rurais, além de outros segmentos, que
querem participar. Vamos abrir as galerias, para que
as pessoas possam, de forma democrática, participar
e assistir à votação histórica do Código Florestal brasileiro. Obrigada.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – O meu pedido de ordem vai no mesmo sentido da Senadora Kátia Abreu,
mas para atender aos mais de trezentos estudantes
das universidades que estão em vigília aí fora e que
são contrários à aprovação do Código Florestal. Se é
para deixar entrar mais alguém, que seja um ingresso
paritário entre os interesses que estão em jogo aqui, e
não continuar preponderando os interesses do agronegócio, dos que têm desmatado e cometido crimes
ambientais neste País.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
A SRA. KÁTIA ABREU (PSD – TO) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Pela ordem, Excelência.
A SRA. KÁTIA ABREU (PSD – TO) – Sr. Presidente, eu acho que seria uma divisão justa pelos
Senadores.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Vou esclarecer.
A Mesa deu senhas para as lideranças partidárias. As pessoas têm as senhas e nós não vamos,
evidentemente, permitir que entrem pessoas que não
seja dentro do critério preestabelecido. Dessa forma,
a Presidência entende que resolveu a questão.
Em relação...
Só um minuto, Senadora.
A SRA. KÁTIA ABREU (PSD – TO) – Sr. Presidente, queria pedir os ingressos para os Senadores
que estão com eles, para poder distribuir às pessoas
interessadas, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª tem o direito.
Senador Jayme Campos, a Presidência entende
que há uma relação de inscritos que vou ler: Senador
Eduardo Braga, Senador Randolfe Rodrigues, Senador Pedro Simon, Senadora Ana Rita, Senador Ricardo
Ferraço, Senador Rodrigo Rollemberg, Senador Jayme
Campos, Senadora Marinor Brito, Senador Delcídio do
Amaral, Senador Antonio Carlos Valadares, Senador
Paulo Davim, Senadora Lucia Vânia e Senador Cyro
Miranda.
Entendo que os Senadores que quiserem contribuir... Eu acho que V. Exª tem razão, mas a Presidência,
evidentemente, só vai poder fazer isso se o Senador
declinar de sua fala, porque, regimentalmente, ele
pode, evidentemente, discutir. Entendo o apelo que
V. Exª faz, e acho que seria a forma mais produtiva.
Mas não tenho como, a não ser que os Senadores se
manifestem.
Com a palavra, o Senador Eduardo Braga.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Reconheço, diante dos fatos apresentados aqui por
V. Exª, que é regimental. Entretanto, acho que temos
que fazer aqui um trabalho que nos permita votar, obviamente, respeitando o caso do governador Senador
Eduardo Braga, que é o Presidente da comissão. E
imagino que ele queira prestar algum esclarecimento
até mesmo em relação à matéria votada na sua comissão. Mas não há nenhum impeditivo de nenhum
Senador aqui abrir mão, para que possamos votar,
naturalmente, as emendas que serão destacadas
aqui no plenário.
Essa é uma sugestão, é obvio e evidente, respeitando o direito de cada um diante do Regimento
Interno do Senado.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Só um esclarecimento.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Não seria o caso de o relator primeiro apresentar o seu
relatório e depois abrirmos as discussões?
Só quero entender como está funcionando.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Estamos na fase exatamente de os
Senadores falarem sobre o projeto. Depois será concedida a palavra ao relator.
Com a palavra, o Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Agradeço, Sr.
Presidente.
Antes de iniciar propriamente a fala sobre o
projeto de lei que trata do Código Florestal, quero
aqui prestar a minha solidariedade ao Presidente do
Senado, Presidente José Sarney, dizendo que tenho
certeza de que as palavras há pouco proferidas pelo
Senador Demóstenes Torres, e por ele próprio recolocadas ainda há pouco, vêm no sentido de trazer o
bom relacionamento, o respeito ao Presidente José
Sarney, que conduz esta Casa com habilidade, com
sua experiência de mais de cinquenta anos de vida
pública e que, portanto, conseguiu fazer com que um
tema extremamente polêmico, controverso, como o
Código Florestal pudesse – diria eu – em tempo recorde, Senador Moka, e V. Exª foi um dos construtores,
juntamente com os demais companheiros que trabalharam exaustivamente na construção dessa proposta
do Código Florestal, atender às reivindicações dos
brasileiros e do Brasil. Que não fosse um texto que
olhasse exclusivamente as questões da produção ou
as questões ruralistas, ou as questões dos produtores
pequenos, médios e grandes, ou apenas a questão
dos ambientalistas, ou apenas a questão dos extrativistas, ou apenas a questão daqueles Estados que
possuem mais ﬂoresta.
A verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que
se, de um lado, o Brasil tem a sua economia fundamentada, baseada na agricultura, no agronegócio, de
outro lado, isso só é possível por causa do clima, por
causa do ritmo hidrológico e por causa da estabilização
climática que a ﬂoresta em pé permite ao nosso País,
através da maior ﬂoresta em pé do Planeta.
Um código ﬂorestal, portanto, não pode ser apenas um código que olhe para as questões da propriedade rural produtiva ou para as questões da produção.
Ele precisa olhar para as questões do equilíbrio climático, as questões da preservação e da conservação do
meio ambiente, da reserva legal, das APPs, bem como
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para a questão social, que precisa ser, efetivamente,
olhada, analisada, discutida e debatida.
Sr. Presidente, creio que as comissões desta
Casa, presididas pelo Senador Eunício Oliveira, pelo
Senador Eduardo Braga, pelo Senador Rodrigo Rollemberg e pelo Senador Acir Gurgacz, comissões essas que tiveram como relatores o Senador Jorge Viana
e o Senador Luiz Henrique, buscaram, em inúmeras
horas de debate, em inúmeras horas de audiências
públicas, encontrar a construção deste tema de forma
equilibrada e de forma a trazer um texto possível do
entendimento e da votação neste plenário.
É óbvio que algumas questões precisam ser destacadas e alguns ganhos precisam ser reconhecidos
desta tribuna.
O capítulo, por exemplo, que trata da questão
dos incentivos econômicos e ﬁnanceiros deste Código Florestal, Sr. Presidente, é uma conquista e uma
vitória importante nesta Casa, porque passamos a dar
à reserva legal, às áreas de preservação permanente
possibilidades de ﬁnanciamento público, possibilidades
de incentivos econômicos e ﬁnanceiros que ajudarão
a melhorar a renda per capita/ano de áreas de baixa
aptidão agrícola.
Sr. Presidente, este é um tema extremamente interessante, quando discutimos, por exemplo, que um
pequeno produtor que tem uma renda per capita de
R$150,00/ano por hectare pode ver essa sua renda
aumentada, melhorada a partir do momento em que
ele agrega atividades agrosilvopastoris para melhorar
a rentabilidade dessas áreas.
Portanto, quando se permite a utilização em áreas de 25% e 45% do manejo ﬂorestal sustentável e a
atividade agrosilvopastoril com a manutenção de infraestrutura física associada ao desenvolvimento das
atividades, observadas boas práticas agronômicas,
sendo vedada a conversão de novas áreas, excetuadas
as hipóteses de utilidade pública de interesse social,
mostra-se o caminho de como essas áreas de baixa
aptidão podem avançar, Sr. Presidente.
Ao mesmo tempo, gostaria de dizer que este
Código Florestal trata, basicamente, de uma questão
extremamente importante: da propriedade da terra
particular, da reserva legal em áreas particulares,
das APPs em áreas particulares e que, portanto,
nós não podemos, como no § 5º deste art. 12, confundir métodos de medir, de mensurar as áreas de
conservação entre terras públicas e privadas, entre
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terras indígenas, unidades de conservação, para,
ﬁnalmente, reduzir a reserva legal nos biomas da
ﬂoresta e do cerrado.
Eu gostaria, portanto, por ﬁm, Sr. Presidente, de
dizer o seguinte: para que não haja risco de termos
uma área desmatada maior no bioma da Amazônia,
defendo e subscrevo, juntamente com outros Senadores, emenda de autoria do Senador Valdir Raupp
que estabelece um período de dez anos, contados da
data da publicação dessa lei, em que ﬁca suspensa a
concessão de novas autorizações para supressão de
vegetação nativa no bioma Amazônia. Não se aplica
essa suspensão para o caput dos seguintes casos:
utilidade pública, interesse social, atividade de pesquisa e extração e os acessos de exploração, produção e transporte rodoviário de petróleo, gás natural e
minério, desde que legalmente autorizado, bem como
o manejo ﬂorestal.
Portanto, Sr. Presidente, quero dizer que, numa
demonstração de que nós, da Amazônia, queremos
preservar o nosso bioma, conservando e dando atividade econômica e ﬁnanceira, subscrevemos essa
emenda de autoria do Senador Valdir Raupp, para
que possamos ter uma moratória de pelo menos dez
anos de desmatamento na Amazônia, à exceção das
regras estabelecidas.
Assim, ﬁca claro que nós, na Amazônia, defendemos o avanço das políticas públicas com sustentabilidade e com respeito à ﬂoresta em pé, mas garantindo
aos verdadeiros guardiões e ao povo da ﬂoresta melhor
renda, melhores possibilidades de políticas sociais e
melhores condições de vida.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Braga,
o Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Cícero Lucena, 1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Agradeço ao Senador.
A Mesa comunica que existem emendas ao Projeto de Lei nº 30, de 2011. A Senadora Vanessa Grazziotin apresentou 19; Armando Monteiro, 2; Ana Amélia, 5; Cícero Lucena, 1; Paulo Davim, 4; e Randolfe
Rodrigues, 1. Todas essas emendas já se encontram
com os dois relatores.
São as seguintes as emendas apresentadas ao projeto:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Passo a palavra, para discutir, ao próximo inscrito, o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, quero iniciar fazendo
referência a um texto.
Todas as antigas matas foram barbaramente destruídas com fogo e machado, e
esta falta acabou em muitas partes com os
engenhos. Se o governo não tomar enérgicas
medidas contra aquela raiva de destruição,
sem a qual não se sabe cultivar, depressa
se acabarão todas as madeiras e lenhas, os
engenhos serão abandonados, as fazendas
se esterilizarão, a população emigrará para
outros lugares, a civilização atrasar-se-á, e o
apuramento da justiça e a punição dos crimes
experimentará cada vez maiores diﬁculdades
no meio dos desertos.
Sr. Presidente, esse texto é de José Bonifácio
de Andrada e Silva, em 1826, o chamado Patriarca da
Independência. Esse texto de José Bonifácio já falava,
naquela época, sobre a preocupação das autoridades
brasileiras, a preocupação, então, daquela nação recém-nascida, que acabava de se tornar independente,
com a necessidade de preservação das suas ﬂorestas.
Nesta semana, temos ouvido uma inversão dos
valores sobre o que estamos debatendo nesta tarde/
noite aqui no Senado Federal.
Ora, para que serve um Código Florestal? Na sua
essência, o Código Florestal, na sua primeira versão, de
1934, e na versão mais avançada, de 1965, esta que
hoje se insiste em querer alterar, é o conjunto de leis
que disciplina as ﬂoretas, a preservação das ﬂorestas
e o seu uso sustentável. É isso que é o Código Florestal. Ao contrário do que foi dito nesta semana em uma
revista semanal, o Código Florestal não é o conjunto
de leis que regula a ocupação do solo em todo o território nacional. Ocupação de solo é lei agrária, é outra
lei. Código Florestal é lei para proteger ﬂoresta e para
deﬁnir o uso sustentável das ﬂorestas. É dessa forma
que surgiu a ideia de uma legislação de proteção ao
meio ambiente, de proteção aos nossos ecossistemas,
de proteção às ﬂorestas brasileiras.
Foi sob o signo desse pensamento de José Bonifácio de Andrada e Silva, no século XIX, foi sob essas
ideias que, em 1965, o Ministro da Agricultura do então gabinete ministerial do Primeiro Ministro Tancredo
Neves mandou a mensagem do atual Código Florestal.
Foi sob esse signo que, nos anos 80, nós ampliamos as áreas de preservação permanente no Código
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Florestal a partir da ocorrência de uma tragédia, que
foram as enchentes e desmoronamentos de morros
na serra catarinense.
O Código Florestal surgiu para preservar a ﬂoresta, para preservar o ecossistema e para deﬁnir o
uso sustentável desses recursos.
Temos visto, nesta semana, uma ofensiva no sentido contrário. A ofensiva vai desde a deﬁnição errada
que se encontra nessa revista semanal que citei sobre
o Código Florestal até a absurda informação que recebi
ainda há pouco que, na Câmara dos Deputados, pretendem votar a Proposta de Emenda Constitucional nº
215, que representa um decreto de ﬁm de unidades de
conservação, de ﬁm de demarcação de terras indígenas, de ﬁm de demarcação dos territórios quilombolas.
É verdade que esse texto que nós vamos votar
aqui, o texto do PLC 30, não pode ser comparado ao
texto substitutivo, em especial ao que saiu da Comissão
de Meio Ambiente aqui do Senado. E aí, meu querido
Jorge, quero fazer justiça nesse sentido. O texto de V.
Exª melhora em relação ao texto anteriormente aprovado pela Câmara dos Deputados, melhora porque
estabelece uma separação das chamadas disposições
permanentes das chamadas disposições transitórias,
deﬁnidos alguns dispositivos que são referentes ao
passivo ambiental que serão regulamentados posteriormente.
Entretanto, ainda permanecem graves ameaças
ao meio ambiente. Ainda permanecem, como já foi
citado ainda há pouco pelo Senador Eduardo Braga,
e precisa ser urgentemente consertado, o § 5º do art.
12, que é, na prática, uma relativização da reserva legal na Amazônia.
Eu sou de um Estado da Amazônia. E tenho
muito orgulho de o nosso Estado ser o que tem maior
quantidade de unidades de conservação. Tenho muito
orgulho de, no nosso Estado, termos construído um
pacto com a nossa sociedade de preservação do nosso
ambiente, de preservação das nossas ﬂorestas. Não
precisamos de dispositivos que relativizem a reserva
legal na Amazônia.
Não concordo, no texto que está aí e representa
um grave retrocesso em relação ao Código Florestal
que nós temos hoje, com o caput do art. 4º, que claramente faz uma alteração em relação ao texto original
da legislação ﬂorestal brasileira.
A legislação original dizia que a deﬁnição de área
de preservação permanente era a partir do nível mais
alto dos rios. Nesta legislação, há alteração para a calha
do rio. Isso representará uma relativização completa e
a derrubada de vários ecossistemas, a derrubada de
várias ﬂorestas localizadas às margens das nascentes
dos rios e às margens dos rios.

358

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Mais grave, Sr. Presidente, é o inciso IX do art.
4º, que trata de topo de morros, fazendo alteração da
atual legislação ﬂorestal brasileira, que era de 50 metros para 100 metros como limite para área de preservação permanente no topo de morro.
E quero destacar aqui, Sr. Presidente, um estudo feito pelo Ministério Público de São Paulo, para
mostrar concretamente como ﬁcarão algumas regiões
serranas de nosso País.
Quero iniciar pela Serra do Guarujá, ou Serra do
Guararu, em São Paulo. Atualmente, esta em verde é
a área de preservação permanente no topo de morro
da Serra do Guarujá. Representa exatos 489 mil hectares. Esta é como é hoje: o verde representa ﬂoresta
e área de preservação permanente. Aprovado esse
dispositivo é assim que ﬁcará. O ponto verde será a
área remanescente.
Esta é a região de topo de morros em São José
dos Campos, São Paulo. O verde é a área de preservação permanente hoje, que representa 720 mil hectares. Após a aprovação, restará somente essa pequena
área verde ao fundo. Dos 720 mil hectares restarão
apenas 6.210 hectares.
Esta é a Serra da Pedra Azul, no Espírito Santo,
atualmente com 1.253 hectares. A redução representará a queda para 34 hectares. Só o ponto verde será
remanescente.
Um último exemplo: Serra do Machado, no Ceará. Atualmente, 6.118 hectares. Só restará o pontinho
aqui assinalado, ou seja, de 6.118 hectares haverá
uma redução para 7,12 hectares.
Então, esse dispositivo é um dispositivo que claramente ameaça. Eu quero só lembrar o que pode representar isso. A ameaça representará uma redução
das áreas ﬂorestais em topos de morro. Eu quero só
reiterar que, nos anos 80, quando se falou, quando foi
ampliado o espaço das áreas de preservação permanente, não foi ampliada única e exclusivamente por
conta de preservação de ﬂorestas, por conta de preservação do ecossistema..
(Interrupção do som.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– ...foi ampliado para, daquela feita, fazer a proteção
das populações humanas. A defesa das áreas de preservação permanente, a defesa dos ecossistemas das
margens do rio não é simplesmente proteção ﬂorestal,
é, em especial, para proteção e defesa das populações
humanas. A legislação ﬂorestal brasileira não precisa
dessas regulações, dessas alterações. O que nós precisaríamos era que tivéssemos uma legislação ágil e
que desse eﬁcácia e resposta aos problemas ambientais que temos no Brasil.
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Já concluindo, Sr. Presidente. O Brasil precisa e
pode ser uma potência ambiental. Nós precisamos e
podemos ser uma potência utilizando os recursos que
temos nas nossas ﬂorestas. Nós não podemos e não
precisamos de legislações que relativizem a proteção
ambiental brasileira.
Eu quero só relembrar – e é bom que aqui nesta
tribuna já falaram de desinformação: não acreditem no
que foi dito esta semana por certa revista de circulação
semanal. Nós não estamos votando aqui um conjunto
de leis que regulam a ocupação do solo. Nós estamos
votando uma legislação que pretende e que deve proteger as ﬂorestas e dizer que estas podem ser utilizadas para proteção das populações humanas e para a
produção da riqueza brasileira. As ﬂorestas brasileiras,
o nosso meio ambiente, são um dos nossos maiores
patrimônios e é ele que nós temos que honrar.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB
– PB) – Pela lista dos oradores, chamamos o Senador
Pedro Simon para usar da palavra.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Parlamentares, tenho aqui um longo texto que é o meu
pensamento sobre essa importante matéria. Sinceramente, não vejo ambiente para fazer uma análise mais
profunda. Infelizmente, nesta Casa, as votações, quando são muito importantes, as bancadas decidem, e o
cidadão já vem sabendo como votar. E ﬁca quase impossível você querer fazer uma análise e, dentro dessa
análise, alterar o voto de qualquer cidadão.
Para mim, essa matéria não me é estranha. Já
no ano de 2005, apresentei, aqui no Senado, o Projeto de Lei nº 200, que, por sua vez, havia sido fruto de
emenda que buscava reformular o Código Florestal.
Essa discussão polarizou a questão, tornando-a insolúvel para os antagônicos setores ambientalistas e
agrícolas. O Relator da época, Deputado Micheletto,
não conseguiu o consenso para aprovar o seu parecer.
Nessa infrutífera discussão, o governo tomou parte
de um texto de minha emenda e editou nova medida
provisória. Medida provisória que entrou em vigor sem
uma palavra e um pensamento do Congresso Nacional. E ela sequer foi votada. E, por não ter sido votada,
entrou em exercício.
Dada a indeﬁnição e a falta de conclusão da Medida Provisória, resolvi transformar minha emenda em
Projeto de Lei nº 200/2005, e gostaria de narrar como
ele foi democraticamente à época produzido.
Esse meu projeto, inicialmente uma emenda
substitutiva, foi obtido após amplo debate com diversos órgãos e setores da sociedade com interesse e
responsabilidade na questão ambiental e na questão
ﬂorestal. Surgiu de uma urgente necessidade de uma
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clara delimitação legal das ações que podem afetar
o nosso imenso e único patrimônio ecológico. Nossa
biodiversidade que exigia nossa máxima atenção e
responsabilidade.
O texto apresentado foi elaborado no seio do
Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), por
sua Câmara Técnica de Revisão do Código Florestal,
em cujo relatório se lê sobre essa proposta:
...vem lastreada, por mais de vinte e cinco audiências públicas ou reuniões regionais
ocorridas durante os meses de janeiro a março, em mais de vinte Estados diferentes do
País, tendo sido realizadas ainda trinta reuniões da Câmara Técnica e do Grupo de Trabalho. Participaram das audiências, reuniões
e por sugestões encaminhadas pela página
da Internet aberta especiﬁcamente para este
tema, segundo o Ministério do Meio Ambiente, direta ou indiretamente, cerca de 10.000
pessoas e mais de 730 instituições ligadas a
órgãos estaduais e municipais de meio ambiente, universidades, institutos de pesquisa,
ONGs, ministério público federal e estaduais,
movimento social de trabalhadores rurais, federações de agricultores, estudantes e cidadãos interessados no tema.
Além disso, integraram a Câmara Técnica representantes, entre outras instituições, da Associação Nacional dos Municípios e Meio Ambiente (ANAMA), do
Ibama, da Confederação Nacional da Indústria (CNI),
da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), da
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Agricultura (CONTAG) e de ONGs ambientalistas das regiões
Centro-Oeste e Nordeste. Além, é claro, de assessores
de meu gabinete.
Esse mesmo texto, depois de formalmente aprovado pelo plenário do Conama, foi encaminhado pelo
Ministro José Sarney Filho, a título de “contribuição
para a elaboração de Substitutivo ao Projeto de Lei
de Conversão da Medida Provisória n° 1.956-47, de
16 de março de 2000”.
Não obstante, a meu ver, o encaminhamento
como mera contribuição, além de não prosseguir sua
tramitação, não fez jus ao enorme interesse despertado
pela matéria na sociedade, nem à intensa mobilização
que provocou e de que fez prova a maciça participação dos mais diversos segmentos da sociedade civil
organizada na sua preparação.
Era imprescindível que a proposta elaborada
pela sociedade civil, com a chancela dos órgãos governamentais de meio ambiente, tivesse uma tramitação formal e oﬁcial no Congresso Nacional, a ﬁm de
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que lhe fosse assegurada a análise e discussão pela
Comissão Mista competente. Daí a apresentação da
emenda substitutiva.
No mérito, ainda que correndo o risco de uma
simpliﬁcação excessiva, tratava-se de compatibilizar,
de um lado, o interesse na preservação do que resta
das ﬂorestas tropicais em solo brasileiro, de que são
exemplos signiﬁcativos: a mata atlântica, que já perdeu 92,5% de sua vegetação primária; o cerrado, cuja
destruição já chega a 80% (Folha de S.Paulo de 242-2000 ) e a Amazônia, onde as áreas desﬂorestadas
crescem a um ritmo acelerado, correspondente a 27%
em 1997/98 (Folha de S.Paulo de 22-3-2000) – estes
eram os dados da época – e, de outro, o interesse na
expansão das nossas fronteiras agrícolas, que, por sua
vez, não pode ser reduzido a um interesse meramente
econômico, pois se trata também – e sobretudo – da
necessidade de alimentar a população brasileira e dar
alimento ao mundo inteiro.
Infelizmente, o projeto não prosperou, e continuamos a sofrer com a insegurança jurídica criada por
uma legislação inadequada, talvez anacrônica, tanto
sob o aspecto ambiental quanto em relação às preocupações do agronegócio e dos pequeno agricultores.
Foi nesse contexto de impasse político e de continuadas irregularidades ambientais que surgiu a motivação para que fosse proposto um novo Código Florestal (PLC 130/11), que chega ao Plenário do Senado
depois de tramitar pelas diversas Comissões da Casa,
o polêmico projeto relatado na Câmara dos Deputados
pelo Relator Aldo Rebelo.
O propósito maior seria o de resolver o problema
de redeﬁnição de áreas de reserva legal e de proteção
permanente, solução do passivo ambiental, com o reﬂorestamento, a recomposição de áreas degradadas;
com a conciliação e a regularização, suas respectivas
multas e sanções, além de outras questões.
O projeto deveria conter regras capazes de proteger as ﬂorestas e as matas nativas nos topos dos
morros e na margem dos rios, além de áreas especíﬁcas como apicuns e manguezais, com o objetivo de
conter o desenfreado desmatamento, impondo e incentivando a recuperação da vegetação. É claro que
o trabalho feito pelos relatores, ilustres e brilhantes
relatores desta Casa, gerou coisas positivas, e passo
a ressaltar algumas delas.
Para incentivar aqueles que cumpriram a legislação ambiental, o substitutivo estabelece o critério da
progressividade, por meio do qual terão prioridade a
recursos e a crédito.
Também foi incluída a possibilidade de o Governo
Federal implantar programas de conversão de multas
para todas as propriedades. Para financiar a re-
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composição ou premiar a preservação, foram sugeridas
como fontes de recursos porcentagem da arrecadação
de cobrança pelo uso da água ou da arrecadação com
o fornecimento de energia elétrica.
Cidades: em artigo especíﬁco, são previstas regras para proteção de áreas verdes nas cidades, prevendo, entre outras medidas, que sejam mantidos pelo
menos 20 m2 de área verde por habitante em novas
expansões urbanas.
Também concede poder aos conselhos estaduais
do Meio Ambiente para deﬁnir as faixas mínimas de
mata ciliar em rios que cortam as cidades, conforme
a área de passagem de inundação.
No preocupante caso da agricultura familiar, o
projeto lhe dá tratamento diferente em capítulo especíﬁco, que reúne regras que levam em consideração
a situação peculiar desse segmento.
Os agricultores familiares poderão, por exemplo,
contar com autorização para manter atividades de baixo
impacto ambiental em área protegida, dispor de regras
simpliﬁcadas para inscrição no Cadastro Ambiental
Rural e até mesmo para o licenciamento ambiental de
Planos de Manejo Florestal, entre outros benefícios.
Outro aspecto positivo refere-se à imposição da
reciprocidade. Os relatores incluíram no projeto artigo
prevendo autorização para que sejam adotadas, pela
Câmara de Comércio Exterior (Camex), medidas de
restrição às importações de produtos de origem agropecuária ou ﬂorestal produzidos em países que não
observem normas de proteção ambiental feitas aqui
no nosso País.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, contudo,
a divergência ainda remanesce. O cerne da intensa
polêmica e mobilização, tanto de setores ambientais
como das entidades agrárias, está nos tênues limites
entre os interesses de preservação do meio ambiente e o exercício das diversas atividades econômicas.
A polêmica também inclui áreas tanto no meio rural
como nas cidades.
O chamado passivo ambiental trata de ilegalidades de produtores rurais que ocuparam irregularmente
as Áreas de Preservação Permanente (APPs) e áreas
de Reserva Legal (RL). Integram esse grupo antigos
ocupantes que derrubaram matas seguindo leis da
época e acabaram ilegais pelas regras de hoje, mas
também estão fazendeiros que expandiram suas lavouras já na vigência das normas de proteção ﬂorestal.
Também estão em situação irregular pequenos
produtores, empurrados pela concentração fundiária
para áreas acidentadas, e ribeirinhos, reconhecidos
por utilizar as margens dos rios de forma sustentável.
Ao longo dos 46 anos de vigência do atual Código Florestal (Lei 4.771/1965), considerado pelos am-
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bientalistas o guardião da vegetação nativa do País,
esses produtores acumularam problemas com órgãos
ambientais, além de multas e, mais recentemente, diﬁculdades em acessar políticas de crédito.
Nesses mesmos 46 anos, o desmatamento aumentou, chegando a um passivo de 50 milhões de hectares e demonstrando a ineﬁciência dos mecanismos
de comando e controle.
Infelizmente, o projeto aprovado na Comissão
de Meio Ambiente (CMA) do Senado parece ser bom
apenas para quem desmatou. Concretamente, a proposta cria facilidades para quem descumpriu a velha lei.
Mais: o novo Código Florestal apresenta dispositivos que contrariam compromissos assumidos ao longo
das eleições de 2010 pela Presidente Dilma Rousseff
de vetar retrocessos na Lei Florestal. Vejamos...
Quando não der mais o senhor me avise, Presidente.
A Emenda 196, aprovada pela CMA, estabelece
a anistia mais evidente. Reduz em até 80% a recomposição de áreas de preservação permanente (APP)
nas margens de rios em todo Brasil, inclusive (mas
não apenas) de rios com até 10 m de largura. Das
duas uma: ou as margens de rios e nascentes são de
preservação permanente e a consolidação de ocupação ilegal nessas áreas constitui anistia, ou tais áreas
deixaram de ser consideradas de preservação permanente em sua integridade, e, portanto, estamos diante
da redução de proteção desses espaços (margens de
rios, nascentes e outros).
A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) aﬁrmou, em várias oportunidades, que
a redução em até 50% da recomposição de margens
de rios com até 10 metros de largura vai impactar mais
de 50% de toda a malha hídrica do País. Essa medida
afetará todos os tributários
Essa medida afetará todos os tributários dos
grandes rios brasileiros de forma difusa. Nas bacias
hidrográﬁcas mais críticas (situadas no centro sul) do
País serão comprometidos no médio prazo o abastecimento humano, de indústrias, a produção de energia
e a própria agropecuária (que consome cerca de 70%
de toda a água disponível no País).
Para imóveis rurais que detinham, em 2008, área
de até quatro módulos ﬁscais, e para rios com mais
de dez metros de largura, será exigida a recomposição de faixas de matas correspondentes à metade da
largura do rio...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – ...
observado o mínimo de 30 metros e o máximo de 100
metros. Mas a exigência de recomposição de mata ciliar
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não poderá ultrapassar o limite da reserva legal (Fora
do microfone.) estabelecida para o imóvel.
As propriedades de até quatro módulos ﬁscais
ﬁcarão dispensadas de recompor a reserva legal,
podendo regularizar a propriedade com o montante
de mata nativa existente em 2008. Também não será
exigida a recuperação de reserva legal para aqueles
que desmataram seguindo lei da época. Contudo, não
podemos esquecer que, na Amazônia, o módulo ﬁscal
pode chegar a 110 hectares.
A manutenção da data de julho de 2008 como
teto para consolidação de atividades agropecuárias
ilegais em APP contraria frontalmente a Lei de Crimes
Ambientais, que as trata como crime nos artigos 38, 39
e 48. Sendo a lei de 1998, são pelo menos 10 anos de
anistia explícita. E a Constituição Federal de 1988, no
artigo 225, diz que “independentemente da obrigação
de reparar o dano”, o infrator será punido administrativa
e penalmente pelos prejuízos ambientais.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Estou chegando ao ﬁm, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Delcidio do Amaral. Bloco/
PT – MS) – Senador Pedro Simon, vamos dar mais três
minutos para V. Exª, porque há 13 oradores inscritos
ainda, além dos que vão se inscrever.
Vou dar três minutos. Atendem bem a V. Exª?
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Muito obrigado, Sr. Presidente.
No entanto, controversamente, a data (julho de
2008) não foi adotada como teto para a possível redução
da reserva legal nas propriedades rurais na Amazônia
pelo Zoneamento Ecológico-Econômico. Essa lacuna
signiﬁcará a regularização de desmatamentos ilegais
futuros com benefício da redução da reserva legal de
80% para 50%.
Em Mato Grosso, por exemplo, que teve seu ZEE
aprovado por lei estadual neste ano, houve aumento
súbito e vertiginoso de desmatamento (em mais de
70%) em 2011, depois de três anos consecutivos de
queda, só com a expectativa de aplicação desse benefício. O projeto estende automaticamente o benefício
de redução da reserva legal para 50% aos Estados
da Amazônia que possuírem mais de 65% do território com unidades de conservação e terras indígenas
(emenda do Senador Jucá). Porém, o texto não limita
a medida aos desmatamentos anteriores a julho de
2008. Isso signiﬁca mais estímulos a novos desmatamentos para a Amazônia.
Outro elemento que causará mais desmatamentos é que a aquicultura (criatórios de camarão) será
considerada pela nova lei como atividade de utilidade
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pública. Com isso, ocupações ilegais em manguezal
serão consolidadas e a lei autorizará novos desmatamentos em manguezais e nas beiras de rios de todo
o Brasil, com tanques privados de criação de peixes
e de camarão.
O texto lista a preocupante série de atividades
de utilidade pública, interesse social e baixo impacto
ambiental, para caracterizar as únicas situações passíveis de autorização de desmatamentos em APPs, além
das previstas na lei. O substitutivo também inclui os
conceitos de “área abandonada”, “área verde urbana”,
“faixa de passagem de inundação” e “áreas úmidas”, os
quais passam a ser utilizados para o estabelecimento de regras de proteção ambiental ao longo do texto.
Por ﬁm, o texto altera signiﬁcativamente a metodologia de mensuração de topos de morro, outra categoria de APP, reduzindo-a em até 90% em comparação
com o que hoje é protegido.
Entretanto, segundo divulgação na imprensa,
em 30 de novembro, o Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais revelou que houve um acréscimo de 52%,
em relação a setembro, no aumento de áreas desmatadas na Amazônia.
Por último, mas não menos importante, é a questão do projeto de lei ambiental e ﬂorestal ser uma norma genérica e generalizada para o tratamento do meio
ambiente num contexto de um Brasil continental, onde
temos ecossistemas distintos, que exigem tratamento
diferenciado. A agricultura e as matas do Cerrado são
completamente diversas da Amazônia Legal ou do
Pantanal. Enﬁm, espero que nos projetos especíﬁcos
para cada bioma, que o Congresso terá três anos para
elaborar – isso é importante e deve ser salientado –,
teremos lei especial para o bioma da Amazônia, do
Cerrado, das várias regiões do Brasil. Isso é muito importante. E ali, com essas leis especíﬁcas, poderemos
corrigir esses erros e esses equívocos, podendo traçar
o limite real e positivo da ecologia brasileira.
Com tudo o que foi exposto aqui, o PLC n° 30 de
2011, é muito melhor do que o que veio da Câmara,
mas tem problemas difíceis que deverão ser analisados. Alguns deles, muito importantes, vão depender da
aprovação de emendas que estão sendo destacadas,
e outros talvez tenham até o veto da Srª Presidente.
Creio que ainda podemos avançar mais nas discussões. A meu ver, as contribuições e recomendações oferecidas pela classe cientiﬁca, pela Sociedade
Brasileira para o Progresso Cientíﬁco (SBPC), pela
Associação de Municípios, pelas pequenas propriedades, de priorizar e otimizar as atividades agrícolas
e ﬂorestais com tecnologias...
(Interrupção do som.)
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – ...
expansão das fronteiras do agronegócio em detrimento
do meio ambiente. Infelizmente, essas considerações
ainda estão em discussão.
Agradeço, Sr. Presidente, a tolerância de V. Exª,
mas acho que era importante no momento em que votaremos uma lei tão importante como esta.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco/PT – MS) – Muito obrigado, Senador Pedro Simon.
Eu gostaria de registrar a última observação do
Senador Pedro Simon, que é o começo da legislação
relativa aos biomas. Esse é o próximo grande passo
na questão ambiental.
Vou passar a palavra ao próximo orador inscrito,
Senador Wellington Dias.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, V. Exª poderia me comunicar quantas
emendas na mesa estão de minha autoria?
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco/
PT – MS) – Ao projeto, uma.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– São sete.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco/
PT – MS) – Ao substitutivo, nós vamos veriricar aqui.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Perfeito, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon,
o Sr. Cícero Lucena, 1º Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Delcídio do Amaral.
O SR. PRESIDENTE (Delcídio do Amaral. Bloco/
PT – MS) – O Senador Wellington Dias não...? (Pausa.)
Com a palavra, o Senador Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Waldemir Moka, que sucede neste momento o
Senador Delcídio Amaral, Srªs e Srs. Senadores, está
agora em nossa pauta uma das matérias mais relevantes que tivemos a oportunidade de examinar durante
este ano, prestes a se encerrar. Reﬁro-me, Sr. Presidente, ao PLC n° 30, de 2011, mais conhecido como
novo Código Florestal brasileiro.
Não me recordo de outro assunto que foi tão amplamente debatido no Parlamento e fora dele. Nesse
sentido, inúmeras audiências públicas foram realizadas.
Trata-se, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, como
temos todos consciência, de um tema especialmente
estratégico para o nosso País. O que está em jogo é,
em última instância, a forma como vamos orientar nossos esforços de desenvolvimento econômico de forma
socialmente e ambientalmente sustentável.
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O que decidirmos agora vai ter impactos signiﬁcativos nas próximas décadas, produzindo efeitos que
muitas vezes demorarão a se fazer sentir, mas que
podem ser decisivos para deﬁnir a qualidade de vida
que terão as futuras gerações de brasileiros.
Estou convencido, Sr. Presidente, de que a norma
contém avanços importantes. Só o ganho que teremos
em termos de esclarecimento de conceitos fundamentais, como “área rural consolidada” e “atividades
de baixo impacto ambiental”, já é, por si só, relevante.
Importante também a separação de dispositivos
permanentes e transitórios, o que garante a consistência da norma e a segurança jurídica, permitindo que
se trate com justeza o problema do chamado passivo
ambiental.
A criação dos Programas de Regularização Ambiental vai no mesmo sentido. Ao articular normas
gerais, editadas pela União, com regras particulares
emitidas pelos Estados e pelo Distrito Federal, permitirá
um tratamento mais adequado e justo, respeitando-se a
singularidade das situações regionais especíﬁcas, das
questões relativas à superação do passivo ambiental.
Essa colaboração estreita entre os diversos níveis federativos, Sr. Presidente, é, aliás, especialmente
importante neste caso. Em um país com as dimensões
do Brasil, é inevitável que as situações variem tanto
quanto as condições ambientais. Os desaﬁos enfrentados por um produtor rural na Amazônia são muito
diversos dos encontrados por um produtor no Cerrado
ou nos Pampas Gaúchos.
Sem a necessária integração da perspectiva
geral da União com as perspectivas particulares dos
Estados, diﬁcilmente conseguiremos sucesso em aliar
o que exige a Justiça e o que pedem as necessidades
econômicas.
Isso vale também, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, senhoras e senhores, para a necessidade de
físcalização.
É claro que, sem ﬁscalização adequada, o objetivo maior da lei não será atingido. Isso só será possível se os entes federados dividirem e assumirem suas
respectivas responsabilidades.
Ressalto que uma ﬁscalização eﬁciente não corresponde a perseguição ou punição, mas ao devido
cumprimento da lei.
Nesse sentido, são importantes as inovações que
traz o projeto a respeito do Cadastro Ambiental Rural e
do Sistema Nacional de Informações de Meio Ambiente.
O compartilhamento de informações é um fator
fundamental para aumentar a integração entre todos os
envolvidos na questão da preservação ﬂorestal, questão
que, por sua própria natureza, exige uma forte sinergia
entre todos os agentes responsáveis por lidar com ela.
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As questões que hoje examinamos, ao deliberarmos sobre o novo Código Florestal, têm um alcance
que ultrapassa, em muito, nossa perspectiva singular.
As questões ambientais, por um lado, têm efeitos espaciais e temporais que vão muito além do que
podemos normalmente abarcar em nossos cálculos.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Valdir Raupp, por favor. A
Presidência precisa e vai prorrogar esta sessão até o
término dos nossos trabalhos.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – Os
problemas relacionados ao desenvolvimento também
se desenrolam em quadro de referência temporal e
espacial muito largo.
O que estamos deﬁnindo hoje, portanto, terá
efeitos que só serão sentidos em uma próxima geração, muitas vezes em contextos espaciais que não
tínhamos previsto.
Legislar nessas condições, Sr. Presidente, é um
desaﬁo especialmente grande e difícil. Mas tenho certeza de que esta Casa está à altura desse desaﬁo, como
já tiveram oportunidade de demonstrar, em particular,
os nobres colegas Senadores Luiz Henrique e Jorge
Viana, responsáveis pelo árduo trabalho que resultou
nos pareceres já apreciados nas comissões temáticas,
aqui no Senado, e também o Deputado Aldo Rebelo,
lá na Câmara dos Deputados.
Não posso furtar-me aqui de falar da emenda de
minha autoria que ﬁcou conhecida como a Emenda do
Desmatamento Zero. A emenda prevê a suspensão,
por dez anos, de novas concessões para a supressão
da vegetação nativa na Amazônia, até se criar uma
consciência ambiental, ressalvadas as áreas de utilidade pública, de interesse social, de manejo ﬂorestal
para extração de essências e de madeiras. Também
a questão das pesquisas, da exploração de gás, de
petróleo, de mineração, desde que essas sejam autorizadas legalmente.
Infelizmente, Sr. Presidente, a emenda não prosperou em nenhuma das comissões pelas quais o projeto tramitou no Senado Federal.
Por ser um defensor da Amazônia e de toda a sua
riqueza, por achar que a ﬂoresta vale mais em pé do
que deitada, por ser imperiosa a mudança dos paradigmas de desenvolvimento é que apresento novamente a
emenda em plenário, desta vez com o apoiamento dos
ilustres Senadores: Randolfe Rodrigues, Paulo Davim,
Aloysio Nunes, Eduardo Braga, Ricardo Ferraço, Cristovam Buarque, Pedro Simon, Capiberibe, Lindbergh
Farias, Marinor, Valadares e Lídice da Mata.
Sei que muitos outros vão acompanhar-me ao ﬁnal
desta votação, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
até por entender que os produtores, aqueles que têm
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o documento da terra, não querem mais desmatar. É
muito raro encontrar um produtor que seja o legítimo
proprietário da terra, que tenha a sua escritura, o seu
documento legítimo que queira fazer derrubada. A
consciência ambiental ja está se formando na Amazônia e em todo o Brasil.
Ouso dizer que a emenda deixou de ser de minha autoria para ser de autoria coletiva, uma vez que
representa o inegável desejo do povo brasileiro, que
é o de preservação da Amazônia.
Assim, como legítimos representantes desse
povo, que possamos hoje, aqui neste plenário, cumprir essa que é a vontade da grande maioria do povo
brasileiro.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Valdir Raupp,
o Sr. Delcídio do Amaral deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir
Moka, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Inscrita para uso da palavra a Senadora Ana Rita.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, faço uso da palavra neste momento
porque quero aqui destacar três questões acerca da
votaçao do Código Florestal. São três questões, na
minha opinião, de suma importância.
Primeiro, quero ressaltar o aspecto plural e federativo desta Casa. Também quero ressaltar o esforço
de todos, particularmente dos Senadores e das Senadoras, em ouvir o maior número possível de entidades
da sociedade civil e de instituições públicas e privadas
para formar opinião sobre a matéria.
Quero com isso, Sr. Presidente, parabenizar, de
forma especial, os Relatores da matéria, os Senadores
Jorge Viana e Luiz Henrique.
Esta Casa é a Casa da federação, Casa dos
Estados brasileiros, que recepcionou, por meio de
várias audiências públicas e de reuniões altamente
representativas, com a participação de proﬁssionais,
de pessoas conhecedoras da área, enﬁm, de diversos segmentos da sociedade, quando uma demanda
ampla de sugestões e propostas foram apresentadas
sobre as mudanças no Código Florestal, na matéria
que veio da Câmara dos Deputados.
Em segundo lugar, Srªs e Srs. Senadores, quero ressaltar aqui pontos que considero importantes
conquistas e avanços, frutos dessa articulação, desse
diálogo, de todo o esforço coletivo que esta Casa nos
proporcionou, como o tratamento especial à agricultu-

364

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ra familiar, incluindo a possibilidade da supressão de
vegetação para atividade de baixo impacto; o procedimento simpliﬁcado para inscrição no Cadastro Ambiental Rural e para licenciamento ambiental de planos
de manejo ﬂorestal; a oferta de apoio técnico e jurídico
para o cumprimento das obrigações ambientais, além
das medidas de estímulo ao ﬁnanciamento do setor e
também a adoção de critérios seguros que não permitirão qualquer manipulação para fraudar a caracterização do imóvel rural, como desmembramentos futuros.
Por ﬁm, Sr. Presidente, sinto-me no dever também
de registrar as minhas frustrações pelas insuﬁciências
acerca de pontos desse relatório que está sendo votado.
Particularmente, tive a oportunidade de trabalhar e de
contribuir para que esse relatório pudesse avançar mais.
Porém, tenho plena consciência e reconheço as
enormes diﬁculdades encontradas em todo o processo.
Tivemos a oportunidade de apresentar diversas emendas. Uma parte dessas emendas não foi acatada; outra
parte foi acatada, mas de forma parcial.
Mas quero aqui, então, destacar algumas questões que considero extremamente necessárias e em
que nós poderíamos ter avançado muito mais. Quero
aqui destacar o tratamento dispensado às propriedades
com características de agricultura familiar. Tivemos a
oportunidade de apresentar uma emenda, um capítulo
especíﬁco sobre agricultura familiar. Eu e o Senador
Eduardo Suplicy, conjuntamente, apresentamos essa
emenda, que foi acatada pelo Relator não na integralidade da proposta, mas de forma parcial. Foi a nossa
contribuição.
Na minha opinião, não poderia ser estendido às
demais áreas. A generalização desse avanço era desnecessária, tendo em vista que não devemos tratar os
diferentes de forma igual. O que nós buscamos construir para a agricultura familiar jamais poderia ter sido
estendido para outras áreas. Então, esse é um ponto
que eu e o Senador Eduardo Suplicy consideramos um
prejuízo da emenda que nós apresentamos.
Segundo o Ipea, há que se considerar que a perda total de área de Reserva Legal relativa aos imóveis
de até quatro módulos ﬁscais estimada nesse cenário
será de, aproximadamente, 47 milhões de hectares.
Portanto, a emenda que nós apresentamos se
estende também para os quatro módulos ﬁscais. Na
nossa opinião, era desnecessário fazer toda essa
abrangência.
Outro ponto que também questionamos é a permissão da conversão de ﬂorestas nativas situadas em
áreas de inclinação entre 25 e 45 graus. Também a
questão das áreas rurais consolidadas até 22 de julho
de 2008, quando, na minha opinião e na opinião de
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boa parte dos nossos colegas Senadoras e Senadores, seria mais apropriado o ano de 2001.
Também outro ponto: a manutenção de atividades
agrossilvopastoris consolidadas localizadas em APPs
nas margens de cursos d’água, entre outros.
Portanto, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, apesar de reconhecermos os avanços e as conquistas que
os colegas Senadores Relatores do substitutivo nesta
Casa conseguiram, fruto de muita conversa, fruto de
muito diálogo, a partir de um projeto que veio muito
ruim da Câmara dos Deputados, foi muito difícil avançar mais do que avançamos.
Faço questão de registrar alguns pontos que
nos causam insatisfação e descontentamento. Acho
importante fazer esse registro, Srs. Senadores e Srªs
Senadoras, porque votarei a favor do relatório. Votarei
a favor, sim, mas com estas ressalvas, que considero
extremamente necessárias em pontos que nos deixam
descontentes neste momento.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se me
permite um breve aparte.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Sim, Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – A Senadora Ana Rita, Sr. Presidente, está se pronunciando
a respeito da emenda que ambos apresentamos, tanto
na Comissão de Constituição e Justiça quanto na Comissão de Meio Ambiente e na de Agricultura e Reforma Agrária, com o sentido de dar a atenção devida
aos agricultores familiares e aos pequenos agricultores. V. Exª, então, expressa também o meu sentimento,
porque o Senador Jorge Viana acatou, em boa parte,
as recomendações que ﬁzemos, levando em conta as
necessidades dos agricultores familiares. Ele disse
que não acatou inteiramente e irá, por ocasião de sua
fala, explicar quais são os motivos que o levaram a ter
o resguardo de tudo aquilo que era a nossa intenção
quando ﬁzemos essa contribuição. Então, V. Exª fala
também por mim. Obrigado, Senadora Ana Rita.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Obrigada,
Senador Suplicy.
Só para ﬁnalizar, mais um minuto, por favor, Sr.
Presidente.
Então, quero aqui, mais uma vez, fazer o meu
registro de que votarei a favor do relatório em homenagem a todo o esforço, particularmente do Senador
Jorge Viana, que não se furtou a fazer o diálogo e que
também buscou construir, na medida do possível, um relatório que pudesse contemplar todas as necessidades.
Como eu disse, estamos numa Casa extremamente plural, com os mais variados interesses, em que foi
impossível conseguir construir algo que fosse melhor
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do que isso. Mas eu acredito que, em um futuro muito
próximo, possamos rever o que foi...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Para concluir, Senadora.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Para concluir: que possamos rever o que foi aprovado aqui hoje,
no sentido de resgatar aquilo que nós consideramos
que está sendo um prejuízo para todo mundo.
Por ﬁm, Sr. Presidente, quero reaﬁrmar que nossa
luta vai continuar em defesa de um modelo de desenvolvimento equilibrado ambientalmente, em defesa da
agricultura familiar e da produção de alimentos saudáveis para a população brasileira.
Esse é o nosso compromisso, Sr. Presidente.
Essa é a nossa posição clara, transparente para todos
os presentes e para a sociedade que nos acompanha
neste momento.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Está inscrito, na sequência, o Senador
Ricardo Ferraço.
Enquanto o Senador Ricardo Ferraço sobe à
tribuna, quero responder a uma questão do Senador
Randolfe Rodrigues: V. Exª tem seis emendas ao projeto substitutivo.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Fora do microfone.) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Em uma permuta, Rodrigo Rollemberg
e, logo depois, Ricardo Ferraço.
V. Exª tem a palavra.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, em primeiro lugar,
quero cumprimentar os dois Relatores desta matéria,
Senador Jorge Viana e Senador Luiz Henrique, pela
dedicação ao tema, pela competência, pelo espírito
público.
Quero cumprimentar os Presidentes de comissões por onde tramitou esse projeto – Senador Eunício
Oliveira, Senador Eduardo Braga e Senador Acir – e
todos os Senadores que se envolveram nesse debate.
Sem dúvida, esse é o tema mais importante que foi debatido, ao longo deste ano, pelo Congresso Nacional.
Quando esse projeto chegou ao Senado, veio da
Câmara num clima de muita tensão, eu disse que nós
apostaríamos num entendimento e que o tempo para
o projeto ser apreciado pelo Plenário seria o tempo do
entendimento. Acredito que esse tempo chegou, embora tenhamos divergências. Não teremos, felizmente,
unanimidade, porque, como dizia Nelson Rodrigues,
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toda unanimidade é burra, mas certamente teremos
um Código Florestal equilibrado, à altura das expectativas da população brasileira.
Quero aqui pontuar, com muita convicção, convicção de quem estudou profundamente esse tema
ao longo do ano, os aspectos positivos dessa revisão
do Código Florestal. Em primeiro lugar, ele mantém
os percentuais das áreas de Reserva Legal no nosso País, que não são pequenos: 80% para a Floresta
Amazônica, 35% para o Cerrado na Amazônia e 20%
para os demais biomas.
Por outro lado, esse projeto obriga a recuperação das Áreas de Preservação Permanente ripárias
no nosso País, fundamentais para garantir a qualidade e a quantidade de água. E quero registrar que a
obrigatoriedade de recuperar quinze metros para rios
de até dez metros de largura e de recuperar de trinta
metros a cem metros para os rios acima de dez metros
de largura não é pouca coisa. Se o Brasil empreender
as determinações deste Código Florestal, Senador
Jorge Viana, nós promoveremos o maior projeto de
reﬂorestamento do Planeta e o Brasil cumprirá com
muitas sobras a sua adesão voluntária, o seu compromisso voluntário de reduzir as emissões de gases
de efeito estufa em função do processo de sequestro
de carbono do reﬂorestamento das Áreas de Preservação Permanente.
É importante registrar que apenas as propriedades com até quatro módulos ﬁscais estão desobrigadas de recompor sua reserva legal. Todas as demais
estão obrigadas a recompor na íntegra as suas reservas legais e isso não é pouca coisa. E é importante
ressaltar que as pequenas propriedades são aquelas
cujos produtores têm menos condições econômicas de
fazê-lo. E, mesmo na Amazônia, onde o módulo ﬁscal
deve ser de até 110 hectares, é importante registrar
que ali o produtor rural só pode utilizar 20% da área
da Floresta Amazônica.
Portanto, o Código é correto e não há que se
falar em anistia, porque todos os médios e grandes
produtores estão obrigados a recompor a sua reserva
legal. E todos os produtores indistintamente, agricultores familiares, pequenos produtores, médios e grandes
produtores, estão obrigados a recompor as suas Áreas
de Preservação Permanente.
Quero registrar a emenda originalmente de autoria do Senador Aloysio Nunes, que está sendo modiﬁcada pelo Senador Blairo Maggi, que dá poderes ao
Poder Executivo para ampliar os percentuais de Áreas
de Preservação Permanente, ouvidos os comitês de
bacias hidrográﬁcas, caso entendam que aquela bacia
hidrográﬁca está em situação crítica, precisa de uma
recuperação maior.
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Quero registrar que o nosso Código Florestal,
embora um instrumento avançadíssimo para a época
em que foi feito, apenas com os seus instrumentos de
comando e de controle, foi incapaz de evitar o desmatamento e – é importante registrar – não trouxe
nenhuma árvore de volta.
Este projeto inova ao apresentar um conjunto de
instrumentos econômicos que incentivam e valorizam
a preservação, determinando que o Poder Executivo
enviará ao Congresso Nacional os instrumentos econômicos de crédito, os instrumentos econômicos de
pagamento por serviços ambientais, os instrumentos
econômicos que vão incentivar a preservação. Portanto,
teremos um Código não apenas com instrumentos de
comando e controle, mas também com instrumentos
que estimulam a preservação.
Importante também registrar a criação de um
sistema nacional de combate a incêndios, o inventário nacional ﬂorestal e a obrigatoriedade de todos os
Estados realizarem nos próximos cinco anos o zoneamento ecológico econômico.
Ressalto ainda a colocação ou introdução como
área de preservação permanente das veredas, tão
importantes no Cerrado brasileiro para a manutenção
da água, veredas que não constavam como Áreas de
Preservação Permanente no Código anterior e que, por
este projeto aprovado na Comissão de Meio Ambiente,
serão consideradas Áreas de Preservação Permanente,
tendo 50 metros a partir das áreas úmidas.
Quero registrar também, e com alegria, uma
emenda de minha autoria, acatada no texto do Senador
Jorge Viana, que autoriza que a Câmara de Comércio
Exterior brasileira, a Camex, adote medidas de restrição às importações de bens de origem agropecuária
ou ﬂorestal produzidos em países que não observem
normas e padrões de proteção do meio ambiente
compatíveis com as estabelecidas pela legislação
brasileira. Eu quero saber se os países que criticam a
revisão do Código Florestal brasileiro poderão cumprir
as mesmas normas ambientais exigidas na produção
dos produtos brasileiros.
Por ﬁm, quero registrar os avanços em relação às
cidades, à criação do conceito da faixa de passagem de
inundação, tão bem trazida aqui por um cientista, que
contribuiu muito nesse debate, o Prof. Carlos Nobre, do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E, a partir
de agora, as Áreas de Preservação Permanente nas
cidades serão deﬁnidas a partir dos limites das faixas
de passagem de inundação conforme deﬁnido no plano diretor local. Isso trará maior segurança na ocupação das nossas cidades. Mas quero também registrar
a inclusão, na expansão das cidades ou nos novos
empreendimentos imobiliários, da obrigatoriedade de
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garantir pelo menos a destinação de vinte metros quadrados de área verde por habitante, o que vai garantir
uma melhor qualidade de vida das nossas cidades.
Quero registrar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a diﬁculdade de fazer um Código desse. Por
isso quero cumprimentar, de forma efusiva, aqueles
que se dedicaram a esse debate. Nós temos um País
extremamente diverso, um País diverso nos seus biomas, em que a Amazônia é diferente do Pantanal,
que é diferente do Cerrado, que é diferente da Mata
Atlântica, que é diferente da Caatinga, e temos um processo histórico de ocupação desses biomas também
diferenciado. Mas, nesse debate, alguns não quiseram
resolver, alguns quiseram simplesmente protelar esse
debate para utilizar apenas a bandeira do proselitismo.
Outros resolveram encarar a diﬁculdade, os problemas,
os desaﬁos, para buscar construir uma solução.
Quero registrar, Sr. Presidente Sarney, que, nesta
Casa, ao longo deste ano, criticou-se muito a falta de
uma agenda legislativa do Congresso Nacional. Esta
Casa, muitas vezes, se submeteu à agenda do Executivo, à agenda das medidas provisórias. Este é o tema do
Congresso Nacional. Este tema tramita no Congresso
Nacional há 12 anos e, agora, o Congresso Nacional
teve a responsabilidade de se debruçar sobre ele, de
ouvir todos os interessados. Ninguém pode dizer que
não foi ouvido, nenhum segmento deixou de ser ouvido pelo Senado Federal. A comunidade cientíﬁca, pelo
menos quatro vezes, trazendo contribuições importantes, incorporadas ao texto; os ambientalistas, o setor
produtivo, os juristas, todos trazendo contribuições
importantes que foram incorporadas pelos dois Relatores, Senador Luiz Henrique e Senador Jorge Viana.
Portanto, estamos prontos para votar. E quero
dizer com muita convicção que estamos votando um
Código Florestal bom para o Brasil, um Código Florestal que é um ponto de equilíbrio entre o desejo dos
ambientalistas e a necessidade dos produtores rurais
brasileiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg, o Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente
Senador José Sarney, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, este intenso revezamento pela tribuna do Senado
expressa toda a complexidade deste Código que estamos aqui discutindo e, possivelmente, no seu encami-
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nhamento, no seu desdobrando e ao fazer a votação, é
uma dessas matérias mais relevantes que transcendem
o nosso tempo. Um tema que talvez pudesse e possa
estar vinculado não apenas a um desaﬁo geracional ou
de geração, mas um desaﬁo da nossa própria civilização
Senador Eunício, em razão da necessidade inadiável
de encontrarmos pontos que possam conciliar, que
possam calibrar, que possam equilibrar a necessária
convivência dos seres humanos, dos homens, com os
nossos recursos naturais, ﬁcando cada vez mais evidente a necessidade desse equilíbrio, tendo em vista
o conhecimento que se amplia a cada momento em
razão dos limites naturais dos recursos naturais aqui
no Brasil e em todo o mundo.
Importante reconhecer o esforço coletivo dos
Senadores; importante o esforço feito por aqueles que
lideraram esse processo em nome do grande conjunto,
especiﬁcamente os Senadores Luiz Henrique e Jorge
Viana, que, com grande capacidade técnica, mas não
apenas capacidade técnica, à luz da realidade de um
País como o nosso, de dimensões continentais, à luz
da grande capacidade política de construir o acordo
possível, de conseguir em torno daquilo que foi o limite para que pudéssemos avançar, e pudesse o Senado também produzir uma peça que avançasse. Esse
reconhecimento me parece que é de todos aqueles
que querem contribuir para que a gente possa ter um
Código Florestal que possa ser apropriado pela sociedade, que possa ser utilizado como ferramenta de
planejamento dos governos, em todos os níveis, mas
que possa, sobretudo, para quem convive na lide diária, na convivência com a terra, com os recursos naturais, com as ﬂorestas, poder também inovar as suas
práticas e os seus compromissos.
Entretanto, mesmo com o reconhecimento que
todos ou quase todos fazemos – eu faço –, é preciso
que a gente chame a atenção para a necessidade de
alguns aperfeiçoamentos que ainda são possíveis.
Possíveis e necessários nesse debate. Eu chamo a
atenção, por exemplo, para a emenda apresentada
pelo Senador Aloysio Nunes Ferreira, no §14 do art.
61 do Código Florestal, que prevê o fortalecimento das
nossas bacias hidrográﬁcas, sobretudo as bacias em
estágios críticos.
Os comitês de bacias hidrográﬁcas podem e devem deﬁnir metas de recuperação de matas ciliares.
Nós temos hoje, pelo menos, mais de duas centenas
de bacias pelo nosso País. E reforçar o papel democrático e de participação popular dessas bacias me parece
um ganho muito importante. Ou seja, em determinadas
partes da bacia, o comitê pode deﬁnir, a partir de estudos técnicos, que, ao invés de se recuperar apenas
quinze metros da mata ciliar – e nós estamos tratando
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aqui especiﬁcamente da mata ciliar, da sua importância
e das suas consequências –, em alguns casos, pode
e deve ser de trinta metros, podendo variar de acordo
com os debates que forem feitos nas bacias hidrográﬁcas, assim como nos comitês e conselhos estaduais
de meio ambiente, que deverão e poderão ser empoderados para, a partir de um debate paritário que envolva o setor público nos vários níveis, o setor privado,
organizações não governamentais, movimentos sociais
e populares, trabalharem para aproximar uma decisão
importante como essa das características das nossas
bacias hidrográﬁcas.
Chamo a atenção porque temos um conjunto
muito relevante de bacias hidrográﬁcas, inclusive umas
das mais relevantes para o meu Estado e para Minas
Gerais, que é a bacia do rio Doce, que atravessa mais
de 500 Municípios. Hoje, Senador Aécio Neves, V. Exª,
que também governou Minas Gerais, sabe desse depoimento e dos esforços feitos, inclusive pelo seu Estado e pelo meu Estado, na direção de ampliarmos as
matas nativas, ou seja, o Vale do Rio Doce não tem
mais de 10% de mata nativa na sua bacia hidrográﬁca.
Então, trazer as bacias, os comitês, os conselhos
estaduais, o poder local, para um debate como este
me parece algo muito relevante. Portanto, faço aqui a
defesa desta Emenda, que foi tão bem apresentada
e competentemente defendida pelo Senador Aloysio
Nunes Ferreira. Mas também o faço com relação à
Emenda apresentada pelo Senador Valdir Raupp. S.
Exª propõe uma moratória, propõe tolerância zero,
para os próximos dez anos, em qualquer circunstância, para a ﬂoresta Amazônica na Amazônia Legal, o
que nos parece absolutamente necessário, adequado,
inadiável. Por isso, faço também coro à iniciativa do
Senador Valdir Raupp e de tantos outros Senadores
que subscreveram essa importante Emenda.
Quero fazer também uma observação, cujo voto
vou exercer, em solidariedade à Emenda da Senadora
Lídice da Mata, até como testemunho pessoal, para
que possamos incorporar aos sistemas agroﬂorestais
a cultura do cacau com a preservação da nossa mata
atlântica, em razão de ser o cacau uma cultura que
cresce e se desenvolve no sombreamento das nossas
ﬂorestas, das nossas matas, das nossas reservas da
mata atlântica. Dando, portanto, mão de obra, criando
oportunidades, para que trabalhadores não apenas no
norte do meu Estado, assim como no sul da Bahia,
possam ter condição e alternativa de renda, não oferecendo pressão à mata atlântica em nossas regiões,
sobretudo o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo.
É necessário aqui, Senadora Lídice, também
registrar como, ao longo desses anos, foi importante
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a cultura do cacau em nossos Estados, para que isso
ajudasse na preservação de nossa Mata Atlântica.
Por ﬁm, parece-me da maior relevância a emenda
apresentada pelo Senador Paulo Davim e também pelo
Senador Lindbergh, que fecha qualquer possibilidade
de qualquer anistia, para que possamos separar, na
prática, o joio do trigo, não permitindo com isso que
a impunidade campeie e confunda aqueles que de
boa-fé, em algum momento, tiveram que subtrair, até
sob o manto e o texto legal, de criminosos que Brasil
afora estariam se aproveitando de alguns vácuos na
legislação, que poderá permitir o acolhimento dessas
propostas.
Portanto, essa é a minha manifestação, no momento em que mais uma vez reconheço e, por convicção, estaremos acompanhando, seguramente, o voto
dado pelo Senador Jorge Viana, com as observações
e com os destaques que estarei acompanhando para
que possamos aperfeiçoar, aprimorar e fechar qualquer
brecha que possa deixar dúvida com esses aspectos
que estamos defendendo aqui da tribuna do Senado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Jayme Campos.
(Pausa.)
Não está presente.
Com a palavra o Senador Delcídio do Amaral.
(Pausa.)
Não está presente.
Antonio Carlos Valadares.
Desculpe-me, Senador Delcídio.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, venho a esta tribuna, primeiro,
para cumprimentar os relatores. Quero cumprimentar o
Senador Jorge Viana e quero cumprimentar o Senador
Luiz Henrique pelo trabalho competente que ﬁzeram.
Sr. Presidente, nós chegamos, depois de muito
trabalho, ao texto possível. Sei que muitos Senadores
e Senadoras têm divergências com relação ao texto. A
Senadora Ana Rita foi muito clara na sua intervenção.
Mas, acho que conseguimos fazer o possível e avançamos inegavelmente. Ou seja, uma lei que qualiﬁca um
tema fundamental para o País, determina as obrigações
e os deveres de cada um, ressalta o papel dos órgãos
ﬁscalizados, o nosso compromisso, especialmente sob
o ponto de vista de sustentabilidade, olhando o meio
ambiente, mas também a inserção dos brasileiros e
das brasileiras no processo produtivo do País. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma de que avançamos.
Uma coisa importante eu gostaria de registrar, de
destacar aqui e que aqueles que são contra o projeto
questionam. É fundamental registrar que o projeto não
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facilita a vida daqueles que desmataram depois de 22
de julho de 2008. Quem desmatou irregularmente ﬁca
obrigado a recuperar, sem prejuízo das multas e penalidades. Portanto, nós não estamos abrindo mão de
penalidades. E mesmo aqueles que têm penalidades
anteriores a julho de 2008 precisam recuperar aquilo
que foi desmatado, e aí, sim, as penalidades simplesmente desaparecem.
Portanto, houve um cuidado muito grande com
relação a esse projeto que estamos aqui discutindo. E
eu não poderia deixar de destacar também – a Senadora Ana Rita falou sobre a agricultura familiar; entendo
que avançamos, apesar de expandir além daquilo que
vínhamos discutindo – essa vitória que conseguimos
no que se refere à agricultura familiar.
Mas, é importante registrar que, nos próximos
vinte anos, o Brasil fará um esforço de recuperação
das suas ﬂorestas quase que incomparável, se nós
olharmos outros países. E o desaﬁo é a recuperação
de mais de dois milhões de hectares por ano. Nenhum
curso d’água terá menos de 15 metros de proteção, e
nenhuma nascente menos de 30 metros. Um avanço
importante, um projeto que, mais do que nunca, olha
o futuro, que olha as próximas gerações brasileiras.
Outro ponto fundamental – e hoje a Presidenta
Dilma falou sobre o Protocolo de Kyoto – importante
registrar é que, no caso da recuperação, esses 44 milhões de hectares recuperados do novo Código Florestal nos darão a capacidade de sequestrar cerca de
4,4 bilhões de toneladas de carbono para minimizar
o efeito estufa, para minimizar os efeitos nas mudanças climáticas.
É importante registrar que esse número de 4,4
bilhões de toneladas equivalem a quase três vezes o
que o Brasil emite. Portanto, não tenho dúvida nenhuma de que avançamos consideravelmente com relação a esse projeto. Mas, não podia também deixar de
registrar que o texto também prevê, além da manutenção dos percentuais de reserva legal, prevê também a
sua localização, deﬁnindo, entre outras coisas, gestão
de bacias, zoneamento econômico ecológico, que se
torna, com esse projeto, obrigatório, e a conservação
da biodiversidade.
É importante registrar que o Governo, no texto,
pode alterar o percentual de reserva legal de uma região, caso seja necessário. Isso evidentemente merece
cuidados, mas é um instrumento de ﬂexibilidade que
o projeto propõe.
Eu não poderia deixar de destacar também que
foi um projeto que olhou muito a questão rural, mas
alguns tópicos tratam especiﬁcamente das questões
urbanas, entre elas: cada habitante terá 20m² de área
verde para melhorar a sua qualidade de vida.
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Importante registrar também, e eu gostaria de
destacar, primeiro, toda propriedade vai ter um cadastro
de informações com a sua localização e situação de
recuperação da APP e da reserva legal. Esse cadastro
inclusive disponível na Internet.
Outro ponto importante também com relação aos
grandes consumidores de carvão. Eles têm que garantir a sua capacidade de suprimento, especialmente
apresentando todo um programa que efetivamente vai
demonstrar a maneira como ele suprirá os seus projetos, especialmente os projetos siderúrgicos.
Essa é uma questão importante, porque a matéria-prima, o carvão vegetal precisa, mais do que nunca,
vir de ﬂoresta certiﬁcada, de ﬂoresta plantada.
Outro ponto também que eu gostaria de registrar
é a rastreabilidade da madeira utilizada, que é também
outro desaﬁo que nós não podemos esquecer.
Fundamental registrar também a criação das
condições necessárias para que a gente combata os
incêndios, incêndios que são responsáveis hoje por
boa parte das emissões de CO2 brasileiras.
Outro ponto também que eu gostaria de registrar
é o incentivo, especialmente com apoio ﬁnanceiro, oferecendo vantagens e benefícios progressivos para os
proprietários que respeitaram as leis do Código Florestal e não necessitam de regularização.
Outro ponto importante também – e isso é fundamental registrar – é que quem tem a reserva legal além
do permitido pode transformar isso em recursos, porque para aqueles que precisam buscar a recuperação
das suas reservas, isso pode ter mais valia. Portanto,
é um avanço também do Código Florestal.
E o último é o aumento do poder de controle do
desmatamento dos órgãos ambientais. Informações sobre ﬁscalização e as sanções, que transparentemente
estarão disponíveis na Internet.
Por isso, quero dizer que entendo que avançamos
com as diﬁculdades naturais de um projeto complexo
como esse. Mas avançamos bastante; não tenho dúvida nenhuma disso. E aprovarei esse texto que hoje
será aqui votado nas próximas horas.
Registro, Sr. Presidente, que nós avançamos e
especialmente avançamos num país que caminha para
uma matriz energética renovável, uma matriz energética
limpa. Não tenho dúvida nenhuma de que o Brasil será
uma referência sob o ponto de vista da sustentabilidade
e, acima de tudo, de futuro, não só para os brasileiros e
brasileiras, Sr. Presidente Sarney, mas, acima de tudo,
uma referência sob o ponto de vista ambiental para todo
esse cenário de nações que se esforçam para que efetivamente esse seja um tema que priorize o desenvolvimento econômico e social de todos os países.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, estamos a discutir o novo Código Florestal.
O último data de 1965. Trinta e cinco mais onze. São
quarenta e seis anos. É a idade em que foi proclamada
a Lei de Proteção às Florestas, de 1965.
Quando também nós falamos em código, geralmente pensamos não só em uma coleção de leis.
Também pensamos em várias outras funções para esta
palavra código, como código de barras, para identiﬁcação e leitura nos computadores; no pagamento das
nossas contas e tantos outros nomes que são utilizados como código ou senha, como, por exemplo, nas
compras que fazemos pela internet ou nas máquinas
que nós usamos diariamente, sacando dinheiro.
Mas o código que estamos a discutir é uma coleção de regras, de leis que deﬁnem, sem dúvida alguma,
como os proprietários devem se comportar no manejo
da vegetação, da ﬂoresta, dos rios, dos mananciais,
dos mangues, das serras, dos montes. Enﬁm, tudo
aqui que representa um patrimônio para uma vivência
ambiental saudável.
Quando falamos em ﬂorestas também nos lembramos do pau-brasil. O pau-brasil, que foi, de forma
desordenada, explorado, vilipendiado, não apenas
pelos portugueses, que utilizavam essa madeira, essa
árvore para extrair uma tinta, também era uma madeira
considerada nobre, uma madeira considerada de lei,
entre tantas outras. O pau-brasil, o jatobá, a peroba, o
ipê, o mogno, o jacarandá, o cedro são considerados
madeiras de lei, porque são resistentes, porque são
nobres, porque evitam ser destruídas pelos fungos e
insetos. Elas têm no seu cerne substâncias químicas
que evitam a sua destruição ao longo dos anos.
Portanto, hoje, a legislação ambiental já pune
com dois anos de prisão quem, sem autorização ou
sem o manejo adequado, destrói a chamada madeira
de lei – que é um termo comum quando se quer elogiar alguém: “esse homem é madeira de lei”. Porque
é resistente, é nobre e dura anos e anos onde existe.
A primeira lei, Sr. Presidente, que procurou proteger as ﬂorestas, por incrível que pareça, surgiu na
época do Brasil Colônia, em 1605, quando foi baixado
o Regimento do Pau-Brasil, porque havia uma invasão
de navios espanhóis, holandeses à procura do pau-brasil, que era utilizado na tinturaria. Então, a Coroa foi
obrigada a baixar um ato, esse Regimento, proibindo
a exploração dessa árvore, a não ser com autorização
da Coroa Portuguesa.
Mas o primeiro Código Florestal brasileiro foi de
1934. Ele reconheceu as ﬂorestas como de interesse
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social, um bem jurídico de interesse comum do povo
brasileiro, e estabeleceu restrições ao direito de propriedade por meio da imposição da reserva obrigatória
de 25% da vegetação nativa nas propriedades rurais.
Em 1965, veio esse novo Código, que é a Lei
4.771, que teve várias alterações, Nesse Código Florestal de 1965, dois mecanismos importantes foram
criados: o da reserva legal, que é um percentual do
imóvel que deve ser coberto por vegetação natural e
que pode ser explorada com manejo ﬂorestal sustentável, e também a área de preservação permanente.
Isso foi em 1965.
Por exemplo, a reserva legal, em 1965, para a
Amazônia, isto é, a propriedade tinha que ter 50% de
vegetação natural. Em 86, que foi outra lei, 50%. Já
em 2001, com a Medida Provisória 2.166, era 80% da
ﬂoresta, 35% da área do Cerrado.
Já o projeto de lei que estamos votando, temos
80% da área de ﬂoresta, 35% da área de cerrado e
20% da área de campos gerais. Portanto, é uma lei que
procura preservar uma já existente anteriormente a de
1965, que criou, como eu disse, a área de preservação
permanente e a reserva legal.
O nosso território é composto por 5,2 milhões de
estabelecimentos rurais, ocupando no mínimo 333 milhões de hectares, 39% do território brasileiro, sendo
que 72% desse total já foram convertidos para atividades antrópicas, que são aquelas ações causadas pelo
homem, que promove o CO², ﬁnalmente contribuindo
para as mudanças climáticas.
O País possui 83 milhões de hectares de áreas
de preservação ocupadas irregularmente, de acordo
com a legislação ambiental em vigor.
Conclusão, Sr. Presidente: os dados cientíﬁcos
disponíveis e as projeções indicam que o País pode
resgatar passivos ambientais sem prejudicar a produção e oferta de alimentos, ﬁbras e energia, mantendo
a tendência das últimas décadas de aumento continuado de produtividade.
Comparando o projeto que veio da Câmara com
o que estamos votando, vou destacar apenas dois
dispositivos. Lá na Câmara, o artigo 8º permitia o desmatamento de áreas de preservação permanente para
todo o tipo de atividade, seja agricultura, pecuária ou
silvicultura. Já no substitutivo dos nossos Relatores
Jorge Viana e Luiz Henrique, criou-se um capítulo próprio do código para regras transitórias diferenciando-as
das regras permanentes, deixando claro que o desmatamento de vegetação em APP só poderá ocorrer
em hipóteses de utilidade pública, interesse social e
baixo impacto ambiental. Isso não existia no texto da
Câmara dos Deputados.
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Sr. Presidente, exige-se neste projeto a recomposição de pelo menos 15 metros de mata ciliar para
rios com até 10 metros de largura e o mínimo de 30
metros e o máximo de 100 metros para os rios...
(Interrupção do som.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Mais dois minutos, Sr. Presidente.
Mas há avanços, Sr. Presidente. Cria-se um capítulo especíﬁco para agricultura familiar, cria-se uma
seção especíﬁca para tratar da proteção de áreas
verdes urbanas, inserem-se alguns conceitos como
áreas úmidas e introduz-se uma série de princípios
e diretrizes para interpretação e aplicação do código.
Em nome do PSB, Sr. Presidente, eu apresentei
pelo menos 33 emendas. Treze foram aceitas total ou
parcialmente pelos relatores, como a que impede a
anistia eterna a multas e sanções, pela prorrogação
indeﬁnida do prazo para implantação do programa
de regularização ambiental. A emenda propõe limitar
uma única vez a possibilidade de o Poder Executivo
prorrogar a implementação do programa de regularização ambiental.
Outra emenda, para ﬁnalizar, Sr. Presidente, impede que multas e outras sanções aplicadas por desmatamentos ilegais sejam suspensas independentemente
de compromissos de regularização assumidos pelo
infrator; protege os manguezais em toda a extensão
como área de preservação permanente e incorpora o
conceito de áreas úmidas como áreas sujeitas a proteção ambiental.
Enﬁm, o PSB, não só por meu intermédio, mas,
também, pela participação de Rodrigo Rollemberg,
Presidente da Comissão do Meio Ambiente, de Lídice
da Mata, do Senador Capiberibe, que chegou agora,
procurou ter uma participação incisiva para a melhoria
e o aperfeiçoamento desse Código. É a participação
democrática do nosso partido num debate de âmbito
nacional.
É verdade que existem alguns senões, é verdade
que existem algumas divergências que precisam, com
o tempo, ser corrigidas, mas o máximo – tenho certeza
absoluta – os Relatores procuraram fazer; melhorando
o Código em mais de 50% – disso eu não tenho dúvida –, melhorando sua redação, melhorando sua performance, promovendo no nosso Brasil uma melhoria
para as novas gerações.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, não obstante o trabalho abnegado,
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dedicado, as inúmeras audiências públicas que ocorreram nas comissões pelas quais essa matéria tramitou,
devo aqui trazer a posição do meu partido – Partido
Verde – e a minha posição, assim como a posição de
inúmeras entidades que lidam, que trabalham no dia
a dia com as questões ambientais.
Com a discussão do Código Florestal no Congresso Nacional, desde que começou esse debate na
Câmara Federal, criaram-se alguns conceitos que desde o primeiro momento eu ﬁz questão de desmistiﬁcar.
Primeiro, o conceito de que ambientalista se opõe
ao progresso, se opõe ao agronegócio. Claro que isso
não existe. Quem dos brasileiros não torce e não vibra
com o crescimento do País e com a pujança da sua
produção agrária? Todos torcemos por isso, porque
é necessário. Claro que nós reconhecemos a importância do agronegócio no PIB brasileiro. Portanto, o
ambientalista não se opõe ao desenvolvimento e ao
agronegócio.
Segundo, é preciso desmistiﬁcar esse conceito de
que a ﬂoresta, a mata é um problema. Não é problema,
mas solução. Dizer que o Brasil precisa desmatar para
aumentar sua produção chega a ser uma bravata. Vou
explicar o porquê. Na década de 60, produzia-se, por
hectare, pouco mais de 700 kg de grãos. Atualmente se produz mais de 3 mil kg de grãos. A densidade
de boi por hectare na década de 60 era de 0,4; hoje,
chega a um boi por hectare, e é baixa, já que o Brasil
tem o maior rebanho do mundo. Países com rebanho
menor têm uma densidade maior, de dois, dois e meio
ou três bois. Mas isso se conseguiu com o aprimoramento da técnica agrícola, com pesquisa, e nós temos
uma empresa, nós temos um laboratório agropecuário
de ponta no mundo, que é a Embrapa, que vem oferecendo condições para que se produza melhor e com
mais qualidade, com segurança, num verdadeiro desenvolvimento sustentável, que a gente tanto busca,
que a gente tanto quer.
Outro conceito que foi levantado nesse debate é
o que tenta diminuir a importância da reserva legal. Todas as vezes em que defendemos a reserva legal vem
sempre o argumento de que reserva legal é coisa que
só existe no Brasil, porque não existe na Europa. Claro
que não existe na Europa, porque não tem mais como
ter reserva legal. Mas, se aquele continente pudesse
voltar a uns dois séculos atrás e tivesse a consciência ecológica e ambiental que tem hoje, seguramente,
estaria preocupado em ter as suas reservas legais, o
que o Brasil está tendo o cuidado e o zelo de ter. Dizer que não pode existir reserva legal porque ela não
existe nos Estados Unidos da América é outro factóide.
Os Estados Unidos da América, que considero
um país evoluído e de primeiro mundo, não devem
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ser e nunca foram exemplo nas questões ambientais,
haja vista terem levantado da mesa de negociação de
Kyoto. É um dos países que mais poluem o ambiente.
Portanto, a posição tomada lá nas questões ambientais não deve ser seguida aqui.
A nossa posição, Sr. Presidente, como ambientalistas, a posição do Partido Verde, a posição de instituições como a CNBB, a SBPC, a Academia de Ciência, a
Agência Nacional de Águas (ANA), a Imazon, inúmeras
universidades, a UnB, a Universidade de São Paulo, a
Universidade do Semiárido e tantas outras universidades, tantos outros institutos, tantas outras organizações
não governamentais, como o SOS Mata Atlântica e o
Greenpeace, tantas outras instituições, como a Fetraf,
a CUT, a Via Campesina, que lidam, no dia a dia, com
essas questões, só demonstram o zelo e o cuidado.
Temos a consciência de que o desenvolvimento pode
acontecer de forma sustentável, sem prejuízo para o
meio ambiente, e queremos isso, até porque o que a
natureza nos deu, esse patrimônio ecológico e ambiental que o Brasil tem, é ímpar. O Planeta tem 97% de
água salgada e apenas 3% de água doce. Desses 3%,
12% passam dentro do território nacional. Nós temos
a maior ﬂoresta tropical do mundo. Temos o maior rio
do mundo. Temos a maior biodiversidade do mundo.
Quando se fala em biodiversidade, é importante
dizer que a biodiversidade é uma prateleira de oportunidades de que a ciência poderá lançar mão a qualquer
momento. Todos nós sabemos, sobretudo quem milita
na área de saúde, que existem inúmeros medicamentos que são extraídos da biodiversidade. Na condição
de médico cardiologista, eu trabalho com substâncias
como, por exemplo, uma substância muito conhecida
do povo brasileiro, que é um anti-hipertensivo chamado
captopril. Essa substância foi extraída do veneno da
jararaca. A digoxina, por exemplo, que é um remédio
utilizado para insuﬁciência cardíaca, foi extraída da
Digitalis purpúrea e da Digitalis lanata. Tudo isso é
encontrado na biodiversidade brasileira.
Estamos preocupados com a biodiversidade
porque temos certeza de que a humanidade precisa
dessa biodiversidade. Essa prateleira ainda vai trazer
antídotos e remédios para curar muitos dos males da
humanidade. Essa é que é a verdade. Nós precisamos ter e proteger a biodiversidade brasileira, que é
a maior do mundo.
Nós queremos, sim, que o agronegócio cresça,
que seja pujante, que o Brasil seja o celeiro do mundo,
que o Brasil seja uma potência agropecuária no mundo.
Queremos, sim. Mas não podemos nem devemos negligenciar com esse patrimônio ecológico e ambiental.
E a posição que o Partido Verde traz é uma posição clara. O texto traz alguns avanços – é claro que
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traz –, mas também traz muitos retrocessos. Não podemos jamais aceitar o desrespeito das APPs nos cursos
d’água, por mais que digam que são rios de apenas
dez metros, que os grandes rios serão protegidos. Ora
bolas, todo rio grande começa pequeno! O rio Amazonas não começou daquele tamanho. Ele começou
pequenininho e foi crescendo, crescendo, até chegar
à condição de maior rio do mundo. Portanto, precisamos proteger os pequenos mananciais, porque deles
é que virão os grandes mananciais.
São argumentos, Sr. Presidente, que passaríamos muito tempo discutindo, um por um. Não vai aqui
nenhum demérito ao trabalho exercido e executado
pelos presidentes das comissões e, sobretudo, pelos
relatores desta matéria nas várias comissões em que
ela tramitou. Vai aqui o posicionamento do meu Partido, o Partido Verde, e a minha preocupação pessoal
quanto à aprovação de alguns artigos que constam
do Código Florestal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, está em discussão nesta Casa
o Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 2011, de autoria
do Deputado Sérgio Carvalho, entre outros, que trata
da reforma do Código Florestal.
Trata-se de um assunto de extrema importância
para o País e que tem levantado um acalorado debate
neste Congresso Nacional, movimentando importantes
setores da sociedade civil e do próprio Governo Federal.
O Código Florestal hoje em vigor é uma lei instituída em 1965 pelo então presidente Castelo Branco.
Seu propósito normativo é disciplinar e proteger as
ﬂorestas existentes no território nacional e as demais
formas de vegetação úteis em contraposição ao direito de propriedade, estabelecendo limites e condições.
Desde sua criação, o Código Florestal sofreu diversas alterações, sempre cercadas de polêmicas discussões, em um total de sete intervenções legislativas.
Esta matéria sobre a qual deliberamos nesta
sessão plenária é mais uma tentativa de atualizar o
Código aos novos anseios e necessidades sociais e
ambientais. Todavia, trata-se de matéria que tramita
no Congresso Nacional desde 1999, mas seu debate
jamais saiu de pauta.
Prova disso é a celeridade, a importância e a
dedicação que o Senado Federal tem conferido às
discussões deste PLC. Esta Casa procurou agir com
diligente celeridade no seu processamento legislativo,
de forma que, tendo aqui chegado a matéria em junho
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deste ano, já estamos aqui a deliberar sobre ela em
Plenário, com regime de urgência.
E esse tratamento especial tem uma razão de
ser. Conforme muito bem salientou o Senador Luiz
Henrique em seu parecer conjunto das Comissões de
Reforma Agrária (CRA) e Ciência e Tecnologia (CCT),
o objeto do PLC é o meio ambiente, mais especiﬁcamente a ﬂora nacional.
Os principais pontos de discussão do projeto poderiam ser resumidos nos seguintes tópicos: reserva
legal e ﬂexibilização na recomposição da mata; alterações nas dimensões das áreas de proteção permanentes, as APPs; ampliação da anistia para as contravenções e infrações legais; deﬁnição legal das áreas
consolidadas; e a ﬂexibilização para utilização do solo
em topos de morros, montanhas e encostas.
Na verdade, a polêmica sobre as mudanças do
Código Florestal brasileiro começaram desde que foram propostas.
De um lado, os ruralistas pleiteiam a revisão da
lei de 1965. Pelo Código vigente, parcelas das propriedades rurais precisam permanecer livres de desmatamento, incluindo as áreas perto de rios e encostas
de morros.
Nesse discurso em defesa do PLC, argumenta-se
a revisão do conceito de reservas legais e a redução
das áreas de preservação permanente, o que tem sido
objeto de críticas contundentes.
Ainda nessa linha, defende-se a modernização
do Código diante da necessidade de mais terra para
a produção de alimentos, uma vez que o Brasil ocupa
posição de destaque mundial como grande exportador
de commodities, matérias-primas de origem agrícola
e mineral cotadas em mercados internacionais, como
açúcar, soja, etc.
Por outro lado, os ambientalistas enxergam nessas intenções uma oportunidade para aumentar o desmatamento. Daí têm surgido os mais variados estudos
dando sustentação a essa visão e sugerindo mais
parcimônia e menos pressa no debate, pautados pela
preocupação de se evitarem equívocos agora que provocarão devastações irreversíveis depois.
Ao chegar a esta Casa com essa formatação, o
projeto já foi objeto de grandes discussões na Câmara
dos Deputados. Vindo ao Senado Federal, o PLC não
recebeu tratamento menor. Aqui foram promovidas
diversas audiências públicas de repercussão nacional, o que demonstra a importância estratégica desse
projeto para o País.
Foram aqui ouvidas diversas instituições públicas
e privadas, associações, corporações, entidades representativas e especialistas do mais elevado gabarito. Com efeito, as comissões desta Casa promoveram
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diversas rodadas de debates, permitindo que fossem
ouvidos de agricultores sem terra, índios, cientistas e
organizações não governamentais a representantes da
CNBB, ministros de Estado, ministros de altas cortes
do Judiciário nacional, representantes do Ministério
Público, advogados e consultores de renome.
Não há dúvida de que todo esse trabalho teve um
pilar de competência e sobriedade. Reﬁro-me ao trabalho desenvolvido pelo Deputado Aldo Rebelo. Soma-se a esse esforço a competência e a experiência dos
Senadores Luiz Henrique e Jorge Viana.
O desaﬁo desses Parlamentares, que buscaram
conciliar ao máximo preservação com produtividade,
foi pautado, sobretudo, pela consciência de que ecologia e agropecuária devem caminhar juntas, e, portanto, merecem S. Exªs aqui os nossos cumprimentos.
A bem da verdade, o Senado Federal deu voz a
quem queria ser ouvido, de forma que todos aqueles
interessados, direta ou indiretamente, nesse debate
puderam expor suas opiniões.
Buscou-se, assim, um ponto de convergência; não
necessariamente uma unanimidade, mas um consenso,
ou seja, a melhor saída possível para as diversas forças, ideologias e interesses políticos aqui em confronto.
Ora, o Brasil é um País de desaﬁos: conciliar
desenvolvimento com preservação ambiental é possivelmente o maior desaﬁo de uma nação atualmente.
Os países ditos desenvolvidos já demonstraram que
essa consciência lhes faltou e agora sofrem pela aridez de seus solos, pela escassez das matérias primas
de seus produtos e pela diminuta autonomia do seu
setor produtivo.
Talvez, por isso, pelo testemunho vivo das consequências do desprezo ao ambientalismo com que
aquelas nações cresceram, é que hoje o Brasil sofre
enorme pressão interna e externa quando o assunto
é a revisão do Código Florestal.
Mas não podemos nos curvar às pressões para
exigir do Brasil uma postura que nunca foi observada
por esses países. Aqui, em território nacional, sobre
nossas terras e matas, é o povo brasileiro que decide.
E o Brasil clama pelo desenvolvimento sustentável. Não é uma estagnação ambientalista nem a permissividade ao desmatamento, mas é o crescimento
responsável e consciente.
Sr. Presidente, este, na verdade, não deve ser
um debate bipolarizado, em que, de um lado estão
agropecuaristas e, de outro, ambientalistas. Este deve
ser um debate de interesse de toda a Nação brasileira.
É certo que ainda há imperfeições. Em política,
assim como na vida, não se pode agradar a todos.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Já
concluo, Sr. Presidente.
Este é um País republicano e democrático, em que
a vontade da maioria deve prevalecer sobre os anseios
da minoria, respeitadas as garantias constitucionais e
o direito de participação isonômica de todo o processo
decisório. E isso tem sido respeitado no Congresso ao
longo desse debate.
O meu partido, PSDB, tem tomado parte dessa
discussão com inegável propriedade, através da participação ativa de nossa bancada. Foram propostas
alterações ao texto, todas muito bem pensadas e algumas acatadas.
Essa nossa vigilância é fruto de um compromisso
com a proposta republicana do Deputado Aldo Rebelo,
assessorado por tantos outros Parlamentares que participaram dessa discussão, e, sobretudo, com a sociedade brasileira. Não podemos, aqui, ceder ao discurso fácil e emotivo. Temos o dever de ouvir todos, mas
precisamos decidir com responsabilidade e convicção.
Por isso, quero aqui registrar nossos cumprimentos aos Senadores Luiz Henrique e Jorge Viana, ao
Senador Waldemir Moka, ao Senador Acir Gurgacz, ao
Senador Blairo Maggi, à Senadora Kátia Abreu, que
estiveram sempre à frente dessa discussão pelo magníﬁco e democrático trabalho que S. Exªs realizaram.
Portanto, somos favoráveis ao substitutivo do Senador Luiz Henrique, que buscou – sem sobra de dúvida – conciliar, da melhor forma possível, o presente
e o futuro deste País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Sra. Lúcia Vânia,
o Sr. José Sarney, Presidente deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cícero
Lucena, 1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB
– PB) – Obrigado, Senadora Lúcia Vânia.
Dando continuidade à ordem dos inscritos, Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Senador Cícero Lucena, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado,
senhoras e senhores.
O Código Florestal, que deverá ser aprovado pelo
Senado Federal, pode não ser o exemplo acabado do
desejo dos ambientalistas, tampouco dos ruralistas.
Mas, com certeza, é o resultado de um esforço
hercúleo para se chegar a uma peça em torno da qual
se montou o consenso possível, ao menos quanto aos
principais pontos do projeto.
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É um texto muito melhor do que os construídos
de afogadilho na apreciação das medidas provisórias.
O Senado, ao discutir o Código Florestal, dá mostra do seu importante papel como fórum de debates
sobre os principais temas da agenda nacional.
Por quê? Porque examinou 96 emendas na Comissão de Constituição e Justiça, 126 na Comissão
de Ciência e Tecnologia, 212 na Comissão de Meio
Ambiente e 29 na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
É um total de 463 emendas.
O Senado Federal fez um trabalho extremamente
sério no que tange ao exame da matéria e, à medida
do possível, procurou captar os anseios dos setores
interessados e estabelecer paradigmas capazes de
levar à convergência máxima.
É evidente que a peça não será do pleno agrado
para qualquer dos setores envolvidos na questão, mas
vai estabelecer um marco regulatório extremamente
importante para o desenvolvimento do Brasil.
Como bem observa o jornalista Cláudio Abrantes,
todos concordam com o Senador Jorge Viana que o
ambiente está melhor do que antes e muito melhor do
que foi na Câmara dos Deputados.
No Senado, houve mais discussão e várias audiências públicas no sentido de colher as impressões
da sociedade civil, das entidades representativas e
das autoridades.
Destacam-se as audiências em que foram ouvidos
o Ministério Público, os representantes dos Ministérios
da Ciência e Tecnologia, bem como do Meio Ambiente,
a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência –
SBPC, a Academia Brasileira de Ciência e o Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea.
Destaca-se, também, a audiência com o Relator
do Código na Câmara, Deputado Aldo Rebelo – a quem
rendemos nossas homenagens –, com pesquisadores
da Embrapa e da Escola Superior de Agricultura de
São Paulo.
No sentido da construção de um entendimento
possível, contribuiu, também, a votação ter sido adiada.
Isso porque os Senadores tiveram a possibilidade de avaliar a matéria e estudar melhor o que estava
em jogo.
Desse exame acurado resultaram emendas para
o aperfeiçoamento do texto.
É evidente que um assunto como este do Código
Florestal não se esgota. Tanto é que novas emendas
foram apresentadas.
Mas a grande virtude do processo de apreciação
do Código Florestal foi a polarização ter contribuído
para que todos entendessem a necessidade de se
quebrarem radicalismos.
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Entendo que tem prevalecido uma percepção
muita cara ao saudoso Mário Covas, que nos ensinava:
E para que me credencie a defender a
minha verdade, começo por manifestar a humildade de saber que existem outras verdades e
que elas são tão sustentáveis quanto as minhas
e que a única razão pela qual um homem, um
democrata passa a ter o direito de defender a
sua verdade é exatamente o respeito que ele
manifesta pela alheia.
O Senado Federal fez a tarefa que lhe cabia, e a
fez com empenho e maestria. Com cuidado e zelo, sempre na tentativa de arquitetar o entendimento possível.
É de sucessivas reuniões, também, que se construiu o ponto de corte em que se deﬁniu o período no
qual se discutirá o passivo de desmatamento.
O encurtamento do período de anistia reduz o
passivo ambiental a ser renegociado, que deverá ser
seletiva e diferenciada, para não perdoar desmatadores e grileiros, responsáveis por atividades criminosas
nas áreas de desmatamento.
Sr. Presidente, a Casa de Rui Barbosa fez a tarefa que lhe cabia, e todos nós estamos de parabéns.
De parabéns estão os Senadores Luiz Henrique e
Jorge Viana.
Resta, entretanto, a preocupação quanto à Câmara, o texto que os nossos nobres Deputados poderão aprovar, rejeitando os dispositivos aprovados
pelo Senado.
Será lamentável se todo o esforço empreendido
pelo Senado Federal para construir o consenso possível vier a se perder.
Srªs e Srs. Senadores, é um marco na nossa
história.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB
– PB) – Obrigado, Senador Ciro Miranda.
Próxima inscrita, Senadora Marinor Brito.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, os que nos honram com as suas
presenças aqui, quero, inicialmente, fazer o registro,
que, para mim, é muito especial, da presença de um
batalhador pelos direitos sociais do povo brasileiro,
de um socialista, representante do povo paulista, mas
também do povo brasileiro, que teve uma memorável
atuação, contrapondo-se ao Projeto do Código Florestal
na Câmara Federal, que se encontra aqui presente, o
atual Presidente eleito no 3º Congresso Nacional do
PSOL, realizado em São Paulo, neste último ﬁnal de
semana, o meu querido amigo Deputado Ivan Valente.
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V. Exª é muito bem-vindo, neste momento difícil
da vida do povo brasileiro, neste momento difícil que
pode comprometer as futuras gerações deste País e
do mundo.
Nós estamos acompanhando atentamente todo
esse debate e tentando interagir em cada momento
desta discussão. Os nossos três Deputados, Deputado
Jean, Deputado Chico Alencar, Deputado Ivan Valente, na Câmara, e eu e o Senador Randolfe Rodrigues
aqui, no Senado Federal, podemos e estamos sendo
porta-vozes de uma demanda da sociedade brasileira,
mas, em particular, da comunidade cientíﬁca brasileira, que reivindicou uma participação mais efetiva da
ciência na reformulação do Código Florestal. A Academia Brasileira de Ciência e a Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência formaram um grupo de
trabalho para oferecer dados e argumentos técnicos e
cientíﬁcos que pudessem subsidiar as discussões em
torno da mudança do Código Florestal.
Infelizmente, isso acabou não acontecendo nesses períodos da Câmara e do Senado de debates do
Código Florestal. O primeiro Código Florestal Brasileiro foi estabelecido pelo Decreto nº 23.793, de 23
de janeiro de 1934, posteriormente revogado pela Lei
nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, que instituiu o
Código Florestal vigente.
Tanto a legislação original quanto todas as alterações subsequentes levaram em consideração os
conhecimentos cientíﬁcos até então disponíveis. No
presente momento em que se reabre esse debate, a
comunidade cientíﬁca, lamentavelmente, ﬁca de fora.
Alguns Senadores aqui ﬁzeram manifestações,
que foram resumidas em algumas falas, como a de que
o Código é um Código de conciliação nacional, disse
aqui um dos Senadores. Uma Senadora disse que é o
Código do povo brasileiro. A enquete do Senado Federal que está no site aponta que 84% do povo brasileiro
é a favor do desmatamento zero na Amazônia.
Esses resultados conﬁrmam diversas pesquisas
de opinião pública feitas sobre a questão em todas as
regiões do nosso País. Outra Senadora diz aqui da tribuna ainda que o Governo anunciou ontem a queda
do desmatamento.
Ora, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, em 2010,
o Governo brasileiro anunciou uma estimativa para
março de 6.453 quilômetros quadrados de desmatamento. Em outubro, foi feita uma correção dessa expectativa do Governo. O desmatamento chegou a 7 mil
quilômetros quadrados. Agora, para 2011, o Governo
anuncia um recorde, uma queda recorde de mais de
6.200 quilômetros quadrados.
E o que foi que aconteceu nos meses de março,
abril e maio, quando da aprovação do Código Flores-
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tal na Câmara Federal, com o anúncio das anistias,
que nenhum Senador até agora anunciou, e colocam
debaixo do tapete, como se não estivesse presente
no relatório apresentado pelo Senador Jorge Viana?
Sabem o que aconteceu? Mortes de ambientalistas no Pará. Sabem o que aconteceu? Aumento
de mais de 300% de desmatamento no Mato Grosso,
atingindo um patamar de desmatamento em grande
escala, como nunca mais se tinha visto neste País.
Mas a contradição aparece em seguida do anúncio desses dados. A Ministra Izabella, preocupada com
a repercussão do desmatamento, preocupada inclusive com o ponto de vista internacional, Senador Lindbergh, monta uma tropa de choque para combater o
desmatamento, organiza os ministérios, as instituições
que devem, pelo atual Código Florestal, agir contra o
desmatamento desenfreado. E consegue anunciar,
ontem, a redução do desmatamento.
O que está claro diante dessa situação? Nós não
precisaríamos de nenhuma nova legislação porque
temos a melhor legislação ambiental do mundo para
impedir o desmatamento. Poderíamos viver a plenitude do desmatamento zero na Amazônia se o Governo
quisesse, se o Governo tivesse vergonha na cara, se o
Governo respeitasse a vontade e os interesses reais do
povo brasileiro, se o Governo não tivesse optado pelo
lado dos criminosos, dos desmatadores, dos violadores de direitos sociais e ambientais do povo brasileiro!
Srs. Senadores e Srªs Senadoras, sobretudo
neste momento de negociações, de acordos nos bastidores para rever o comportamento que até então o
Governo teve aqui no Senado Federal, impedindo o
diálogo das nossas emendas, impedindo o destaque
das mesmas inclusive nas comissões, emendas assinadas por mim e pelo Senador Randolfe, algumas
emendas, inclusive, subscritas por outros Senadores,
eu quero chamar a atenção dos Senadores que vieram de uma base progressista, que não tinham, nunca
tiveram alinhamento com os setores que, historicamente, vêm sendo combatidos pela visão progressista de país, pela ganância, pela inescrupulosidade do
comportamento, às vezes até sanguinário, para obter
o lucro em várias regiões do País, os Senadores que
vêm de bases ambientalistas, que vêm de bases das
lutas pelos direitos humanos, que...
(Interrupção do som.)
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – ... atentem para a importância deste momento que antecede
a votação do Código Florestal.
Eu queria concluir, agradecendo à mesa pela
tolerância, utilizando-me de uma frase escrita nos
Cadernos do Cárcere, de Antonio Gramsci. Tenho
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certeza de que os Senadores aos quais estou me referindo agora já tiveram acesso a essa leitura, mas é
para rememorar. Antonio Gramsci dizia:
Nenhum legislador pode ser visto como
indivíduo, salvo abstratamente e por comodidade de linguagem, porque, na realidade,
expressa uma determinada vontade coletiva
disposta a tornar efetiva a sua vontade, que só
é vontade porque a coletividade está disposta
a lhe dar efetividade.
E o povo brasileiro não está disposto a dar efetividade ao Código Florestal, que não interessa, que
não possibilitará qualidade de vida, melhora de vida e
felicidade para a população brasileira.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Pela ordem dos inscritos, Senadora
Lídice da Mata.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, estamos vivendo, certamente, hoje,
um dos dias mais importantes já vividos pelo Senado,
neste ano, pelo menos.
Votaremos aqui o Código Florestal brasileiro, que
já veio da Câmara e que passou por um processo de
discussão interna nas comissões do Senado, tendo
dois relatores: o Relator Luiz Henrique e o Relator
Jorge Viana. Aos dois quero parabenizar, assim como
aos presidentes de comissão, que expressaram o esforço do Senado de melhorar o texto vindo da Câmara
e de buscar aqui, nesta Casa revisora, um processo
de negociação, de diálogo, que pudesse representar
a tradição política do Brasil.
Os processos políticos no Brasil, para o bem ou
para o mal, deram-se, em geral, pela via da transição.
Poucos foram os momentos de ruptura. Foi assim, inclusive, no processo de superação da ditadura militar
no Brasil. Foi assim na Constituinte, com todos os confrontos existentes entre os posicionamentos ideológicos que marcaram aquele momento da vida nacional.
O resultado do texto sempre foi o resultado da
negociação necessária para reﬂetir a diversidade do
nosso País, de dimensão territorial continental.
Nesta votação, Sr. Presidente, não será diferente. Vamos votar o Código Florestal possível, o Código
Florestal resultado da negociação, do diálogo com diversos segmentos brasileiros, com os ambientalistas,
com os produtores rurais, com os grandes produtores
do agronegócio, com os pequenos produtores, com a
agricultura familiar, com o movimento dos sem-terra,
com o sindicalismo.
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Votaremos o que foi resultado da correlação de
forças existentes nesta Casa legislativa. Nesse aspecto,
o Senado cumpre com o seu dever de equalizar esta
difícil tarefa de fazer com que esta Casa possa efetivamente representar uma posição aproximada do que
é a média da opinião do povo brasileiro.
Destaco, portanto, como todos já ﬁzeram, que
esse Código trará e tem diversos aspectos que considero negativos, assim como outros que representam um avanço à consolidação de um processo que,
certamente, buscará criar a estabilidade jurídica para
quem produz e também para quem luta pela preservação ambiental.
Destaco que apoiarei a emenda do Senador Valdir Raupp, do desmatamento zero. Ele já a apresentou
aqui, e também o fez em nome de diversos Senadores,
entre eles, o meu.
Há uma preocupação que divido com o Senador Randolfe, o Senador Capiberibe e, creio, também
o Senador Sarney, quanto ao § 5º do art. 12, que determina a Reserva Legal de 50% para o Estado que
tiver 65% de seu território ocupado por unidades de
conservação de natureza de domínio público e terra
indígena, o que vai se centrar, particularmente, no
caso do Amapá, restando um texto que discrimina um
só Estado brasileiro, portanto, necessário de revisão.
Finalmente, chamo atenção para duas emendas
feitas por nós, a Bancada da Bahia, e assinadas por diversos outros Senadores, já defendidas aqui, inclusive,
pelo Senador Ferraço, do Estado do Espírito Santo: a
Emenda nº 3, ao art. 3º, e a Emenda nº 28, ao art. 61,
que tratam sobre a cultura do cacau cabruca.
O cacau cabruca se implantou há 250 anos,
espalhando-se em uma faixa territorial que vai do Recôncavo Baiano até o norte do Espírito Santo.
Todos conhecem a força que teve a cultura do
cacau, como um todo, de todos os tipos, no Estado da
Bahia, sua importância para a produção de riquezas
na Bahia e sua importância para a economia do Brasil.
O cacau cabruca, no entanto, é de um tipo de manejo
diferente; tem características protecionistas, preservacionistas, conservadoristas do meio ambiente. Ele
só se desenvolve, ou ele é plantado e cultivado sob a
proteção da sombra de outras árvores, especialmente
na Mata Atlântica, fazendo com que, justamente onde
se cultiva o cacau cabruca, nós tenhamos a maior preservação da Mata Atlântica em nosso Estado.
Além de seu forte conteúdo, portanto, de sua
forte relação com a preservação ambiental, ela se
dá também aproveitando-se dos córregos existentes;
não grandes rios, mas pequenos córregos, que são
necessários ao seu desenvolvimento e à sua irrigação.

DEZEMBRO 2011
52094

Quarta-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Ele se desenvolve também se utilizando de plantação de outros frutos, como a bananeira e outros tipos
de plantas, que auxiliam o desenvolvimento do cacau
cabruca. Ele tem também uma característica social
muito grande porque é fortemente empregador de mão
de obra, respondendo por mais de 16% de toda a mão
de obra absorvida pela agricultura baiana, enquanto a
soja, com toda a sua pujança, é responsável por apenas 0,5% dos empregos do meio rural, levando-se em
conta que o Estado da Bahia, proporcionalmente, é o
Estado com a maior população rural do Brasil. Dá-se,
portanto, a ideia da importância da cultura do cacau
cabruca para o nosso Estado.
Há projeção de crescimento do mercado externo e interno em função do crescimento do consumo
do chocolate, que hoje é também uma grande porta,
uma grande janela de oportunidades para a economia
baiana, que vem se desenvolvendo com a agregação
de valor de uma cadeia produtiva voltada para a fabricação de chocolate de grande qualidade. Inclusive,
já frequentamos o Festival Internacional do Chocolate, que acontece em Paris. No próximo ano, o Salão
Internacional do Chocolate será realizado na Bahia.
Abre-se, portanto, para a cacauicultura baiana
uma enorme oportunidade de recuperação, após ela
ter sido quase totalmente destruída pela vassoura-de-bruxa, que levou a nossa região a viver um verdadeiro
ﬂagelo, com cerca de duzentos mil desempregados
no alto da crise.
Portanto, peço a compreensão dos Srs. Senadores para essas duas emendas. O Relator tem defendido
que ela está protegida no texto, mas nós compreendemos, no entanto, que a abundância não é prejudicial
na lei. Portanto, seria importante que nós tivéssemos
ressaltado, nesse texto do Código Florestal, justamente
o abrigo do cacau cabruca.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Senadora, com a permissão do Presidente, eu gostaria de apartear V. Exª.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Pois não, estou ﬁnalizando.
Eu não estou vendo o Presidente porque estou
encoberta aqui.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Infelizmente, Senador, não há aparte
na discussão.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Presidente, já houve precedente nesta
mesma sessão.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Senador, estão pedindo compreensão,
porque ainda temos 12 Senadores inscritos.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – É só meio minuto para parabenizar...
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB
– PB) – São 12 inscritos. Se cada um pedir, Senador...
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Eu não vou apartear. Só quero felicitar
a nobre Senadora do meu partido, Lídice da Mata, por
ter apresentado essa emenda. Ela vem lutando, desde
que esse Código foi elaborado e vem tramitando aqui
no Senado Federal, em defesa dos plantadores de cacau, que preenchem, sem dúvida alguma, a riqueza e
o patrimônio da Bahia com mais de 40 mil pequenos
e médios produtores. Ela está defendendo a economia
do seu Estado, e, por isso, recebe os meus parabéns
e a minha assinatura na sua emenda.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Muito obrigada, Senador.
Muito obrigada, Presidente, pela tolerância.
Quero parabenizar também o Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Senador Rodrigo Rollemberg, do nosso partido.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Pela ordem dos inscritos, o Senador
Capiberibe .
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu queria, antes de
mais nada, saudar, cumprimentar meu querido amigo
e companheiro de beira de rio Senador Jorge Viana.
Ele cuida das cabeceiras, e eu ﬁco lá na foz; então
nós temos uma comunicação permanente. Destaco o
trabalho que ele vem desenvolvendo.
Estou há uma semana aqui no Senado, mas
pude perceber seu esforço, sua dedicação em busca
de consenso em torno do Código Florestal. Também
cumprimento o nosso companheiro Senador Rodrigo
Rollemberg, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, que teve papel importante na composição e
nos resultados do código que estamos votando neste
momento.
Esses Senadores mais alguns outros estavam
preocupados em construir um texto capaz de atender
os diversos interesses em jogo, que considero fundamental que estejamos votando para o futuro do Brasil.
O Brasil é uma potência ambiental, uma potência ambiental fantástica. Ao logo de sua história, vem
sendo dilapidado esse patrimônio da sociedade brasileira, e este é um momento importante para reﬂexão.
Lamento ter chegado atrasado, involuntariamente atrasado.
Tenho aqui algumas questões que me parecem
importantes, baseado na minha experiência. Vejo que
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algumas das propostas contidas no projeto podem dar
margem a interpretações e a uma aplicação muito diferente daquilo que o legislador pretende. O texto tem
algumas nuanças e tem muitas exceções. Isso pode
diﬁcultar a sua aplicação.
Eu daria aqui um exemplo que me preocupa –
e tenho procurado respostas nesses poucos dias de
atuação aqui, no Senado: o projeto exime os imóveis
rurais de até quatro módulos ﬁscais de recompor a reserva ﬂorestal ilegalmente desmatada e dá uma data,
a partir de julho de 2008.
Ora, a minha dúvida é sobre a capacidade do
Estado brasileiro de poder, efetivamente, ﬁscalizar e
identiﬁcar quem desmatou antes ou depois dessa data.
Estou convencido de que o Estado não tem condição
de exercer essa ﬁscalização de acordo com aquilo que
nós pretendemos. Tanto mais que há uma questão preocupante: segundo o Ipea, o número de imóveis classiﬁcados nessa categoria é da ordem de 4,660 milhões
de unidades e cobrem uma superfície de 135 milhões
de hectares. Além do mais, eu creio que o emprego
apenas do módulo ﬁscal como critério é inapropriado.
Uma unidade de módulo ﬁscal pode variar de
cinco hectares até, na Amazônia, cem hectares. Ou
seja, as propriedades concernidas pela recomposição
da cobertura vegetal podem variar de vinte até quatrocentos hectares.
Guardadas as proporções, acredito que estamos
diante de uma situação bastante semelhante à introdução ilegal da soja transgênica em nosso País. Após a
introdução, contrabandeada, das primeiras sementes
transgênicas e da produção que resultou dessas sementes, o Governo regularizou a situação dos infratores, o que é muito comum no nosso País.
Para mim, particularmente, esse tipo de decisão,
como a dos transgênicos ilegais, promove o infrator e
pune aqueles que cumprem a lei. É o que me parece
está acontecendo neste momento. Isentar aqueles que
descumpriram as regras até julho de 2008 me parece
promovê-los e os que foram cidadãos corretos, cumpridores da lei são punidos.
Agindo dessa maneira, estaremos incentivando,
em nosso País, a cultura centenária de desrespeito às
leis. Isso ocorre com muita frequência porque as leis
não são cumpridas.
Depois, eu queria adiantar que, se nos centros
urbanos o Estado brasileiro tem diﬁculdade de se fazer
presente nas favelas, nas periferias, imaginem como
monitorar e controlar o cumprimento dessa lei nas regiões isoladas, nas vastas regiões do nosso imenso País!
Além desse exemplo, outras razões conceituais
me levam a ter dúvida quanto à pertinência desse projeto. Mas eu não vou alongar-me. Eu gostaria apenas
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de citar mais um exemplo que me enche de dúvidas.
Aliás, deste eu não tenho dúvida, mas certeza.
O § 5º do art. 12 diz o seguinte:
“Art. 12. ................................................
II – ........................................................
§ 5º. Nos casos da alínea a do inciso I,
a Reserva Legal ﬁcará reduzida para até 50%
(cinquenta por cento), quando o Estado tiver
mais de 65% (sessenta e cinco por cento) do
seu território ocupado por unidades de conservação da natureza de domínio público e
terras indígenas homologadas.”
Ora, não se faz – eu imagino, pois me parece inconstitucional – uma lei para ser aplicada em um único
Estado da Federação! O Amapá é o único Estado da
Federação que, hoje, tem o seu território ocupado por
mais de 65% de unidades de conservação e terras indígenas homologadas. Portanto, esse parágrafo aqui
me parece inconstitucional, a não ser que me provem
que haja outro Estado, e, aí, a regra...
Eu tive o cuidado de consultar e vi, por informação do Ministério do Meio Ambiente, que Roraima, por
exemplo, meu caro Senador Mozarildo, tem 58% do
seu território ocupado por unidades de conservação
e terras indígenas, não alcançando, portanto, 65%.
Eu poderia dizer que esse artigo é dirigido ao Amapá.
Eu e meu companheiro Randolfe Rodrigues apresentamos uma emenda supressiva, com o apoio do
Senador José Sarney, e eu peço a este Plenário que
nos apóie nesta nossa posição. O que não queremos
é colocar sob ameaça nossas ﬂorestas, até porque
pensamos de maneira diferente o desenvolvimento.
É fundamental que tenhamos a produção agrícola
aqui, que nós ocupemos as grandes áreas antropizadas
e abandonadas, que são milhões de hectares neste
País. No último levantamento que ﬁz, o Pará tem mais
de 20% de suas terras antropizadas e abandonadas,
sem que se cultive um pé de capim. Então, são terras
que podem ser incorporadas à produção agrícola. No
Maranhão, a situação é a mesma. Todos os Estados
Brasileiros dispõem de terras abandonadas que precisam, sim, ser colocadas a serviço da produção.
Portanto, a ideia de preservar nossa ﬂoresta é
uma decisão da nossa bancada aqui, no Senado, mas
também é uma preocupação do nosso Governador.
Acabei de falar com o Governador, que manifestou
a sua preocupação: caso prevaleça esse dispositivo
do §5º, o Amapá pode perder até 800 mil hectares de
suas ﬂorestas. Nós não queremos isso!
Peço a compreensão deste Plenário para que
possamos suprimir esse parágrafo do Código Florestal.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Convido o próximo inscrito, Senador
Agripino Maia.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, estamos na reta ﬁnal da votação do
Código Florestal, uma matéria importantíssima para
qualquer país do mundo e para o Brasil, em especial,
porque nós estamos votando um Código Florestal que
objetiva preservar o meio ambiente num País que é
detentor do maior volume de ﬂorestas no mundo e do
maior volume de água do mundo. É uma matéria, portanto, de interesse para os brasileiros e de interesse
para o mundo inteiro.
Curiosamente, Sr. Presidente, nós chegamos
a este momento – estou vendo ali o Senador Jorge
Viana ainda às voltas, conversando com a Senadora
Lídice da Mata – com acordos feitos em quase todas
as matérias.
Foi feito um entendimento com vistas à proteção
das nascentes, das encostas, das margens de rios, do
replantio de áreas devastadas, desmatadas. Foram
deﬁnidas punições, mas um fato permanece ainda
sem deﬁnição até este momento, que é a questão dos
apicuns e salgados.
Senador Aloysio Nunes Ferreira, eu duvido que,
daqueles que estão nos vendo e nos ouvindo pela
televisão, 1% saiba o que é apicum e salgado. Mas,
talvez 50% saibam o que é mangue. Ousou-se confundir mangue com apicum e salgado e passou-se
a demonizar a ocupação de salgado e apicuns. Daí
termos chegado a este momento e encontrado saída
para praticamente tudo, com o esforço dos Relatores
Luiz Henrique e Jorge Viana, e não termos chegado
ainda ao entendimento em torno da ocupação dos
apicuns e dos salgados, porque parece que falar em
apicum e salgado é falar em mangue. Balela, balela!
É preciso que os interessados se debrucem sobre a
matéria para o devido esclarecimento, a ﬁm de que o
esclarecimento produza um texto racional.
Senador Aloysio Nunes Ferreira, sabe quantas
pessoas vivem da atividade da carcinicultura? Nome
esquisito: carcinicultura, que signiﬁca cultivo de camarão em cativeiro. No Nordeste, 30 mil pessoas vivem
do cultivo do camarão.
Onde se pratica o cultivo do camarão? Nos apicuns. O apicum é no mangue? Nada de mangue.
Senador Aloysio, deixe eu explicar-lhe uma coisa
– V. Exª é capaz de saber: a água do mar, onde nasce
alga, e mais nada, e onde vive peixe, tem um índice de
sal, contido na água, de trinta partes por mil.
O salgado é uma região onde vegetação praticamente não há. O apicum, muito menos. Sabe por quê?
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Os apicuns são áreas em estuário de rio, desembocadura do rio no mar, solo, onde uma maré pode, de
quinze em quinze dias, molhar o solo, mas molha e
deixa o sal permanente. Lá não nasce nada, sabe por
quê? A água do mar tem trinta partes por mil de sal e
os apicuns têm mais de 150 partes por mil. É mais ou
menos cinco vezes a água do mar. Não nasce nada.
Onde estão os apicuns? Na região mais pobre
do Nordeste, nas regiões litorâneas, onde a capacidade de produção de emprego é perto de zero. Onde é
que se situam os cultivos de camarão? Nessas áreas
chamadas apicuns, em estuário de rio, próximo do
mar, onde existe a rara oportunidade para você, com
o cultivo do camarão, instalar viveiros de camarão e
produzir trinta mil empregos. É em cima de mangue?
Longe de mangue, longe de mangue. É afastado do
mangue. O mangue está nas cercanias, está nas margens. O apicum está no meio do estuário. O mangue
é vivo. O mangue é madeira, tem caranguejo, tem
peixe, tem microorganismo, tem tudo. No apicum não
tem nada, não tem vida alguma e pode gerar emprego
para as pessoas.
A agressão ao meio ambiente se dá na medida
em que você agrida a quem tem vida, que é o mangue,
que protege inclusive as margens de algumas áreas.
Mas, o meio? E se confundir apicum com mangue?
Vamos voltar para o salgado.
O que é o salgado?
Enquanto no apicum você tem mais de 150 partes
por mil de sal e não nasce nada, a não ser um matinho
rasteiro, mas serve para cultivar camarão, para gerar
30 mil empregos; no salgado você tem a saída do rio
para o mar. É lá onde se instalam as salinas. No meu
Estado, o Rio Grande do Norte, que produz 95% do
sal do Brasil, esses salgados estão nas margens, no
estuário de rios que, ao longo de milênios, foram acumulando argila no seu fundo, impermeabilizando o seu
fundo e fazendo com que naturalmente pudessem se
construir tanques para a decantação da água do mar,
numa área onde não nasce... Aí não nasce é nada! Aí
não nasce é nada, mas dá para gerar 15 mil empregos
diretos nas áreas de salinas do Rio Grande do Norte, empregos diretos que se multiplicam e chegam a
40 mil empregos entre diretos e indiretos, numa área
paupérrima, onde é quase impossível gerar emprego.
Muito bem. Dito isso, o que eu quero dizer a V. Exªs
é que os apicuns e os salgados estavam demonizados
e nós estávamos num impasse. Era quase impossível
encontrar uma saída para a utilização correta e racional dos apicuns e salgados dentro do Código Florestal.
Aqui, quero invocar o Senador Jorge Viana e o
Senador Luiz Henrique com a sua disposição de diálogo.
Quero registrar a disposição de diálogo de S. Exªs. Eu
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estudei profundamente, porque é a minha obrigação.
Sou do Rio Grande do Norte, sou do Nordeste, tenho
obrigação de procurar o aproveitamento de áreas vocacionadas para gerar emprego para a minha região,
sem agredir o meio ambiente, sem agredir o meio
ambiente! Agora, buscando emprego. E trabalhamos
duro, com a assessoria positiva, conversando com os
relatores, conversando com a assessoria do Ministério
do Meio Ambiente, chegando à interlocução da própria
Ministra, e elaboramos uma emenda. Esta emenda eu
reputo, Senadores e Senadoras, já vitoriosa, porque
ela está negociada. Operamos um milagre. Ela está
negociada com os dois relatores, com o Ministério do
Meio Ambiente e com os produtores de camarão e com
os salineiros do meu Estado. A pátria, acho que está
salva, porque nós conseguimos um texto que está entregue ao relator, que ele vai se manifestar sobre ele,
garantindo toda proteção ao meio ambiente nas áreas
de mangues, de apicuns, de salgados e preservando
a possibilidade de manter o que já existe e de crescer
até 35% a atividade. Sessenta e cinco por cento ﬁcam
dentro do contexto geral da lei da revisão ﬂorestal.
Penso que com o texto que está posto, possibilitando, Senador Luiz Henrique, aqui, das áreas de apicuns e de salgados, se consiga preservar o que está
feito. Já imaginou destruir ou permitir que a lei abrisse
uma brecha para que se destruíssem as salinas do
Rio Grande do Norte? Sal é vida, é saúde, é utilidade
pública. Já imaginou o Brasil, de uma hora para outra,
abrir um ﬂanco para a destruição...
(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – ...
disse bem o Senador Luiz Henrique, é segurança alimentar. Já imaginou fazer uma lei, o Código Florestal,
para deixar uma porta aberta para insensatos de plantão criarem diﬁculdades para uma atividade que gera
emprego e que signiﬁca vida, signiﬁca alimento, signiﬁca
saúde, que são as salinas do Rio Grande do Norte?
Já imaginou deixar por conta de uma demonização do termo mangue, associados os salgados e os
apicuns, a impossibilidade de gerar emprego em uma
região paupérrima como é a do Nordeste com criação
de camarão?
Mãos à obra e, com o discernimento entre pessoas, nós produzimos este documento, esta emenda, que,
repito, está negociada com o Ministério, com seus assessores técnicos, com os Relatores, com os produtores
de camarão, com os salineiros do Rio Grande do Norte
e ela é subscrita pelo Senador Eunício Oliveira, do Ceará, e por mim. Está submetida aos relatores, de quem
espero a aprovação em nome do interesse do Brasil.
Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB
– PB) – Próximo inscrito, Senador Aécio Neves. (Pausa.)
Próximo, Senador Acir Gurgacz.
Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, aproximamo-nos agora do momento derradeiro dessa primeira fase de discussão de um
tema que mexe e mexe de forma profunda, não apenas
com a economia brasileira, mas com o sentimento de
todos os brasileiros.
Eu devo uma palavra de cumprimento a todos
aqueles que participaram da construção desse texto
que, se não é o ideal, é impossível que haja um texto
perfeito numa matéria tão complexa como essa, mas
nós nos aproximamos muito do equilíbrio. E um país
com a adversidade que tem o Brasil, do ponto de vista
da sua produção agropecuária e também em relação
à sua adversidade ambiental, o equilíbrio é sempre o
caminho mais aconselhável. Eu cumprimento o Senador Luiz Henrique pelo papel que teve na busca desse entendimento ou na construção desse novo texto,
da mesma forma o ilustre Senador Jorge Viana. Uma
construção de muitas mãos, mas que através desses
dois Senadores, eu acredito, simbolizam a construção
desse entendimento.
Na verdade, eu gostaria apenas de consagrar
algumas questões gerais, entre elas, o princípio que,
na verdade se consagra nesse PL, de uso antrópico
consolidado. Esse princípio, eu ouso dizer que ele foi,
Senador Jorge Viana, utilizado pioneiramente em Minas
Gerais. Tivemos a oportunidade de trazer a contribuição da experiência mineira em relação ao zoneamento ecológico/ econômico, em relação aos planos de
bacias hidrográﬁcas que foram, dentre tantas outras,
uma referência balizadora do uso de terra no Brasil.
Portanto, no momento em que nós caminhamos
para essa votação, pelo menos do texto geral, quero
aqui lembrar que ﬁz algumas sugestões ao Relator
Jorge Viana ou aos relatores, que buscam na verdade
trazer algumas proteções a mais a essa construção
que esperamos hoje seja consagrada. Uma delas vem
exatamente da experiência, Senador Demóstenes,
Senador Luiz Henrique, que tive como Governador de
Minas Gerais, e que me permitiu perceber, mesmo no
Estado estruturado, com sistema de administração de
ﬂoresta através do EF extremamente solido, me permitiu
perceber, em entendimento com vários outros governadores, a fragilidade do Sisnama (Sistema Nacional
de Meio Ambiente), de todo o sistema que envolve as
instituições ﬂorestais do País.
O próprio Instituto Chico Mendes de conservação da biodiversidade tem uma atuação ainda aquém
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das necessidades para o qual foi criado e as próprias
instituições ﬂorestais, como dizem, ainda têm também
uma estrutura aquém das suas necessidades para ﬁscalizar a aplicação do Código.
Na verdade, eu trouxe uma proposta ao ilustre
relator com o pensamento no que poderíamos chamar
aqui de pós-código; os meses, os anos seguintes para
que a aplicação daquilo que for deﬁnido pelo Congresso Nacional, em última instância seja, efetivamente,
garantido.
A proposta fala, na verdade, da importância de
que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possam adaptar, reformular, num prazo de seis
meses – é o prazo que estamos aqui apresentando –
todas as instituições no âmbito do Sisnama, instituições
ﬂorestais ou aﬁns e possam aparelhá-las devidamente
para assegurar a plena consecução desta Lei.
O que estamos propondo é que as instituições
referidas no caput – portando, no Sisnama – poderão
credenciar, mediante edital de seleção pública, proﬁssionais devidamente habilitados para apoiar a regularização ambiental das propriedades previstas no Inciso
X, art. 3o, nos termos de regulamento baixado por ato
do Chefe do Poder Executivo.
Na verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a
nova Lei cria novas obrigações para os proprietários
rurais, que para se beneﬁciarem do que determina a lei
eles terão que fazer o CAR – Cadastro Rural Ambiental, e, em seguida, o PRA – Programa de Recuperação
Ambiental das propriedades. Isto signiﬁca alguma coisa
em torno de seis milhões de propriedades rurais em
todo País. E todo esse cadastramento, como prevê o
novo texto, deve ocorrer no prazo de ano, prorrogado
por apenas mais um.
Portanto, sem o Cadastro Rural e seu Programa
de Recuperação Ambiental não haverá possibilidade
desses proprietários rurais, sobretudo pequenos proprietários – nós estamos falando, repito, de seis milhões
de propriedades – se habilitarem aos benefícios da lei.
E eles poderão ser novamente multados, em seguida,
pelo descumprimento dessa norma.
Fica, portanto, a sugestão, através da apresentação dessa emenda, de que nós possamos dar consistência a sistema e permitir que, quando procurado por
esses pequenos proprietários rurais, o sistema possa
dar a eles a resposta, o auxílio técnico, a assessoria
técnica, oferecer, quando necessário, os bancos de
sementes de espécies nativas, para que possa haver
recuperação das áreas degradadas. A infraestrutura
de produção de mudas é essencial para restauração
dessas áreas e, portanto, precisamos garantir, além
de inventários ﬂorestais, manejo ﬂorestal comunitário,
prevenção, controle, controle inclusive de incêndios ﬂo-
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restais e outras medidas de natureza técnica imprescindíveis ao atendimento da agricultura familiar e aos
novos ditames desse Código Florestal ora em votação.
Portanto, o que estamos orientando com a nossa
proposta é que haja uma nova, vigorosa e, sobretudo,
rápida estruturação do sistema para atender a essas
demandas.
Por outro lado, Sr. Presidente, há uma outra questão que nos preocupou e sobre ela apresentamos uma
proposta que facilita a construção das unidades de
tratamento de esgoto nas áreas de reserva legal. São
pequenas áreas que poderiam eventualmente estar
isentas de manter a reserva legal, já que estamos falando de uma obra pública, que vem em benefício da
questão ambiental e que, muitas vezes, não encontra
condições técnicas de viabilizar, exatamente pela necessidade de manter naquela jurisdição ou naquela
região as mesmas condições ou precondições das
propriedades rurais. Estamos criando, portanto, um
estímulo, um facilitador para que possamos ter obras
de impacto positivo no meio ambiente, como obras de
saneamento e de tratamento de esgoto, sem os entraves legais que existem hoje.
Por ﬁm, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. Relatores, a proposta apresentada pelo ilustre Senador
Valdir Raupp, que fala da tolerância zero para novos
desmatamentos, é algo que vem, a meu ver, trazer a
tranqüilidade necessária que o País precisa para continuar produzindo, gerando renda e riqueza, mantendo o
produtor no campo, mas fazendo o que é fundamental,
preservando o nosso ecossistema.
Minha vinda a esta tribuna tem por objetivo fundamental, além da apresentação dessas propostas,
dizer que se não chegamos a um texto ideal que possa agradar a todos, essa construção política é uma
demonstração clara de que é possível sim, quando há
espírito público, disposição para o diálogo e compreensão profunda do tema, é possível superar divergências
e entregar ao País um código ousado, moderno e que
espero seja também eﬁciente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Obrigado Senador Aécio.
Senador Acir Gurgacz. Cinco minutos Senador
Acir.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, já ouvimos muito sobre o Código
Florestal nesta noite.
O tema que eu trago aqui realmente é longo, Senador Jayme, Senador Luiz Henrique, mas eu quero
abreviar e cumprimentar os Senadores que ﬁzeram
parte desse debate ao longo dos meses na Comissão
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de Agricultura, na Comissão de Meio Ambiente, na
Comissão de Ciência e Tecnologia, na CCJ, cumprimentar a todos pelo espírito brasileiro que tomou conta
dos Senadores, que produziram um texto equilibrado.
E aqui eu quero falar diretamente aos Relatores
Luiz Henrique e ao Senador Jorge Viana, que ﬁzeram
um trabalho importante para a produção brasileira e
para a preservação do meio ambiente.
Esta é a minha fala, Sr. Presidente: cumprimentar mais uma vez os Senadores que ﬁzeram parte dos
debates desde o dia 29 de março, mas principalmente
os dois relatores, o Relator Luiz Henrique e o Relator
Jorge Viana, que produziram um texto que realmente
traz o que é importante para a população brasileira;
não o que é importante para os produtores rurais e
não o que é importante para os não produtores, mas
sim para a população brasileira.
E esse equilíbrio é que nós queremos ver hoje
aqui sendo votado nesta Casa, um equilíbrio que esteve presente durante todos esses meses no debate
da reforma do Código Florestal brasileiro.
Eram essas as minhas colocações, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Acir Gurgacz,
o Sr. Cícero Lucena, 1º Secretário deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Na sequência, o Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, serei tão breve como foi o Senador
Acir Gurgacz.
O que me traz à tribuna é também trazer as nossas conclusões sobre o projeto de Código Florestal.
E particularmente, tenho certeza e estou convencido,
de que é o projeto mais importante que o Congresso
discutiu nos últimos quatro anos. Esse projeto é importante, tendo em vista que estamos lidando e mexendo
com a vida de milhões e milhões de brasileiros.
Relembro aqui uma citação do Presidente Charles de Gaulle, que diz que vamos buscar o ideal realizando o real.
De modo que, quando se discutiu na Câmara
dos Deputados – e que tinha como Relator da matéria quem reputo como um dos maiores brasileiros, que
é o Deputado Aldo Rebelo –eu tinha certeza de que
também discutiríamos de forma muito madura este
projeto aqui no Senado Federal.
Este projeto foi discutido exaustivamente com
todos os segmentos da sociedade. Todos tiveram o
direito de participar por meio das audiências públicas
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nas comissões, principalmente na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, na Comissão de Ciência e Tecnologia
e, ﬁnalmente, na Comissão de Meio Ambiente. Entretanto, tenho quase a certeza de que não agradará a
todo mundo e seu Raimundo.
De um lado estão os pseudoambientalistas; de
outro lado, aqueles que, de fato, são ambientalistas.
De outro lado, há aquelas pessoas que defendem a
produção de forma sustentável. E percebo com muita clarividência que aqui tivemos a participação não
somente de setores importantes da sociedade, mas,
certamente, daquelas pessoas que vieram discutir um
Código Florestal avançado e principalmente compromissado com as futuras gerações.
Tenho a certeza de que esse código, meu caro
Presidente Waldemir Moka, vai buscar um novo marco
regulatório na questão ambiental, até porque, meu caro
Senador Cícero Lucena, o Código Florestal Brasileiro
já era avançado. Todavia, com o decorrer do tempo,
tendo em vista que ele foi projetado na década de 60.
Portanto, é óbvio e evidente que deveria ser modiﬁcado.
E, dessa feita, após uma ampla discussão, chegamos
à conclusão que o melhor que podíamos fazer era esse
Código Florestal aqui relatado ﬁnalmente pelo valoroso
e competente Senador Jorge Viana, a quem quero aqui
nesta oportunidade render as minhas homenagens pela
parcimônia, pelo diálogo franco, democrático, transparente que ele fez com os demais, particularmente com
o Relator Senador Luiz Henrique.
Não tenho dúvida alguma de que nós poderemos,
Senador Jorge Viana, estar com a nossa consciência
tranqüila do dever cumprido, porque, acima de tudo,
queremos um país desenvolvido, mas também respeitando a nossa biodiversidade, respeitando os nossos
mananciais. Mas nunca podemos perder de vista o
homem, aquele cidadão que certamente depende da
terra, pois a terra nada mais é do que um bem social,
Senador Aloysio Nunes; a terra é um patrimônio nosso, brasileiro.
É óbvio e evidente que temos de esclarecer desta
tribuna que, quando se fala – como vi na grande imprensa nacional no dia de hoje – do desmatamento na
Amazônia, não é o produtor rural que tem compromisso com a preservação. Entendo que um dos maiores
responsáveis pelo desmatamento é o próprio Governo
Federal. Vou dar um exemplo. Só a Amazônia brasileira tem algo em torno de 63 milhões de hectares de
terra a serem regularizadas. São pessoas que estão à
margem das políticas públicas, principalmente no que
diz respeito à segurança da propriedade.
Dessa feita, quero pedir à Presidente Dilma e
aos Ministros de Estado que vejam de outra forma, de
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forma responsável, a questão da regularização fundiária. Particularmente se o Governo não dá realmente
condições a essas pessoas para atuarem de forma ordenada, nós sempre teremos problemas lá na frente.
Entretanto, tenho certeza de que o Brasil é um dos países que mais preserva no Planeta. Temos quase 61%,
62% de cobertura vegetal. Todavia, Senador Lindbergh,
o fundamental... Quando você fala que temos alguns
milhões de hectares de terra degradadas, é preciso o
governo dar incentivo, crédito agrícola condizente com
a nossa realidade.
Temos, de fato, capacidade de produzir sem precisar desmatar nenhuma árvore e, muito pelo contrário,
de dobrar a nossa capacidade de produção, aumentar
ou triplicar o nosso rebanho bovino. Mas o governo tem
de oferecer algo, principalmente aos pequenos, fazendo com que o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia
e outros instrumentos que temos ﬁnanciem as áreas
degradadas; caso contrário, o pequeno, sobretudo,
vai avançar na ﬂoresta muitas vezes porque, daquela
terra que está degradada, ele não tem capacidade ﬁnanceira para fazer a recuperação pelo calcário, pelo
fosfato, pela semente para replantar.
Em síntese, faço um apelo para que o Governo,
através do Poder Executivo, através das ferramentas
que se encontram á sua disposição, dê, de alguma
forma, apoio aos pequenos, sobretudo à agricultura
familiar brasileira.
Quero aqui concluir, cumprimentando todos os
presidentes de comissão, Rodrigo Rollemberg, Eduardo
Braga, Eunício Oliveira, Acir Gurgacz e, particularmente, o Senador Jorge Viana e o Senador Luiz Henrique.
Nesse trabalho operoso, competente, exitoso, que,
certamente, se não construiu o melhor Código Florestal para o futuro, certamente é aquilo que foi possível
dentro do debate, do diálogo e do entendimento que
foi construído.
Faço um apelo aos Senadores e às Senadoras:
vamos fazer com que as emendas que foram recebidas pelo Senador Jorge Viana sejam votadas em globo. Caso contrário, passaremos aqui noite adentro, e
talvez nem amanhã será concluída a votação.
Portanto, ﬁca aqui a minha mensagem de fé, de
esperança, porque o Brasil é o país da oportunidade.
É o país com que, com esse Código Florestal, poderemos dar alegria não só ao nosso povo, mas, acima
de tudo, fazer com que este País seja orgulho de todos
nós, povo brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo o Senador Jayme Campos, com a palavra o Senador Blairo Maggi.
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O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, cumprimento os nossos amigos
do Mato Grosso que estão acompanhando a votação
aqui do plenário e também os que acompanham lá
no nosso Estado, pela TV Senado e pela Rádio, na
cidade de Cuiabá.
Serei breve, Sr. Presidente. Nos dez minutos, vou
conseguir expor todo o meu pensamento aqui.
Eu já ocupei esta tribuna hoje pela manhã para
fazer referência aos números divulgados pelo Inpe,
pelo Governo, sobre desmatamento no último ano em
todo o Brasil, na região amazônica.
Quero aproveitar os números que foram divulgados para tranquilizar aqueles que acham que o Código
que nós construímos aqui no Senado ao longo dos
últimos meses, e que já veio da Câmara, depois de
vários anos de debates e embates... Quero mostrar
que, mesmo que nós não tivéssemos uma lei clara,
precisa, mesmo que não tivéssemos algo que todos
acreditassem que fosse verdadeiro, tivemos, nos últimos
anos, um decréscimo no desmatamento na Amazônia
impressionante. Impressionante, porque são os seguintes os números da Amazônia: no ano de 2004, para
não voltar muito, havia 27.772 km2 de desmatamento
ou 2,7 milhões de hectares desmatados, em um único
ano, contra os números de agora, de 2011, de 6.238,
ou seja, 620 mil hectares desmatados.
No Estado do Mato Grosso, em 2004, chegamos
a 1,180 milhão de hectares de área desmatada. Para
2011, agora, 112 mil hectares desmatados.
E a lei que estamos modiﬁcando hoje nessa
discussão e que vamos ainda votar nenhum produtor
agrícola do Estado, nem o mais radical dos ambientalistas, nem o Ministério Público Estadual e Federal
– que são os ﬁscais da lei –, nenhum deles entendia
como uma lei deﬁnitiva. Era sempre uma grande confusão que acabava parando no Judiciário, aquilo que
ninguém entendia lá fora.
Portanto, alguns entendiam que a 2166 – que
foi uma medida provisória que mudou a preservação
na Amazônia de 50% para 80% de reserva legal –,
muitos produtores, muitas pessoas, proprietários de
terra na Amazônia Legal brasileira nunca aceitaram
a 2166. Embora ela tenha força de lei, foi uma coisa
enﬁada goela abaixo, por medida provisória, e nunca
o Governo teve coragem de trazer essa matéria para
o Plenário da Câmara e o Plenário do Senado.
Portanto, o que nós estamos fazendo agora – e
muita gente ainda reclama que não discutimos –, nós
tivemos a coragem de trazer esses temas aqui ao
Congresso Nacional, ao Senado, e dizer que a reserva legal na Amazônia é de 80% e, no Cerrado, 65%; e
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que, no Sul, no Sudeste, teremos de recompor 20% da
reserva legal, que era de direito e de fato na legislação
anterior. Portanto, os Senadores e os Deputados desta
Legislatura tiveram a coragem de enfrentar esse tema,
e o Governo no passado não teve coragem de fazê-lo.
Então, Senador Jorge e Senador Luiz Henrique,
não se abalem, não se preocupem com as críticas que
estão lhes fazendo, porque aqueles que fazem as críticas parece que não conhecem a história do que nós
estamos fazendo neste momento.
E vou dizer mais. Nas contas de recuperação de
APP e de reserva legal, muitos dizem que estamos
dando aqui anistia. Pelo contrário, não estamos dando
anistia a ninguém. É prevista a recuperação de mais de
35 milhões de hectares de vegetação em todo o Brasil
com o Código Florestal que nós estamos colocando
agora. Se somarmos o desmatamento que ocorreu
só na Amazônia legal neste ano, de 6.238 hectares,
e recuperamos 35 milhões de hectares, Senador Lindbergh, signiﬁca dizer que seria um desmatamento
continuado em 50 anos, para atingir o patamar que
vamos atingir de recuperação de áreas de APP e de
reserva legal no Brasil.
Então, esse Código Florestal que estamos votando hoje e que veio da Câmara, e algumas modiﬁcações
são feitas aqui no plenário, trará ao Brasil a tranquilidade. E acho que – já disse outro dia aqui, neste plenário
– nenhuma lei nos últimos anos, aqui neste Senado,
foi tão discutida, foi tão ouvida. As lideranças, a ciência, os ambientalistas, os produtores, todos tiveram a
oportunidade de chegar aqui, Senadora Ana Amélia, e
colocar o seu ponto de vista para os nossos relatores.
Eu acompanhei, talvez, 80% a 90% de todas as
audiências que foram feitas e sei que o que o Senador Jorge Viana e o Senador Luiz Henrique ﬁzeram
aqui e nas comissões é o que poderia ser feito. É
o centro do centro, é o ponto de encontro de todos
aqueles que queriam alguma coisa diferente. É claro
que tivemos que deixar e temos muitas reclamações
do lado daqueles que são produtores, como eu, que
acham que nós passamos da conta, que acham que
nós deveríamos ter sido mais aguerridos, que nós não
deveríamos ter cedido nenhuma recuperação de APP.
Há gente que pensa assim, como há ambientalistas
que pensam que também cederam demais, que não
poderia ter sido assim.
Ora, se fôssemos ouvir os dois lados mais estridentes de toda essa discussão, não estaríamos hoje
com o relatório pronto para ser votado, com alguns
pequenos destaques, algumas pequenas emendas
para corrigir ainda aquilo que percebemos, nos últimos dias, que não estava de acordo com o que todos
nós pensamos.
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Para ﬁnalizar, quero dizer a todos que nos ouvem
e nos assistem nesse momento: este Código Florestal
que vamos votar hoje é o que poderíamos ter construído de melhor e é o melhor para o Brasil, porque
preserva áreas de produção, aumenta áreas de preservação, e, se Deus quiser, e as nossas lideranças
assim olharem, nós não poderemos mais dizer que
não conhecemos a lei, não queremos a lei ou que não
estamos de acordo com a lei. Pelo contrário. Nós que
somos representantes dos nossos Estados aqui nesta
Casa e os Deputados, que são os representantes do
povo na outra Casa, votamos esta lei, e nós vamos
conduzi-la então para que tenhamos paz no campo,
prosperidade, e um País mais tranquilo. Este é o Código do entendimento; é o Código da vitória do Brasil!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador Blairo Maggi, que muito contribuiu para que esse texto chegasse
ao Plenário do Senado.
Com a palavra, o Senador Lindbergh Farias.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, primeiro, Senador Blairo
Maggi, V. Exª sabe da admiração que tenho pelo senhor e pela Senadora Kátia Abreu, que também fez um
discurso fazendo referência ao número do desmatamento deste ano. Uma vitória. Ainda falta muito. Todos
queremos chegar ao projeto do Senador Valdir Raupp, de desmatamento zero. Mas estamos avançando.
Agora, justiça seja feita, e não quero polemizar
com o Senador, nem com a Senadora Kátia Abreu:
esses números foram conquistados com luta de muitos ambientalistas neste País, com muita história de
muita gente, contra alguns que tinham outra visão
desse processo.
É preciso dizer que, com relação a este ano, em
abril, o Governo Federal tomou uma decisão duríssima:
mandou para Mato Grosso, por exemplo, 700 homens
do Ibama, 350 homens do Exército, 72 tratores, 200
caminhões. Decisão do Governo brasileiro! Mesmo
assim, em Mato Grosso, houve um aumento, segundo
dados do Governo, de 20% de desmatamento este ano.
Em Rondônia, 100%! Então, foi uma postura agressiva.
Digo isso porque muitas pessoas me telefonaram,
dizendo que contraditasse a Senadora Kátia Abreu e
deixasse clara uma luta histórica de muitos.
Eu queria, Senador Jorge Viana, primeiro parabenizar V. Exª e o Senador Luiz Henrique. Sou um
admirador de seu trabalho nesta Casa. V. Exª conversou com muitos Senadores, com muitas pessoas, com
muitas entidades.
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Quero dizer a todos os ambientalistas que acompanho esse debate. Com o Senador Jorge Viana, o
que pode existir é divergência da tática política, mas
nenhuma quanto ao mérito.
Eu queria falar disso aqui e dizer que também não
é simples para mim, Senador Jorge, pela admiração,
pelo respeito, pedir licença para votar “não”. Não por
uma questão de demarcação de campo, mas porque
simplesmente eu acho que essa batalha não acabou.
Essa batalha vai para a Câmara dos Deputados, há
movimentação da sociedade civil, há um convencimento mais complexo. E eu acho que nós temos que
continuar nessa batalha, porque há pontos que merecem ser aprimorados.
Eu quero entrar aqui no primeiro desses pontos,
primeiro ressalvando, Senador Jorge Viana, e parabenizando o Senador Aloysio Nunes pela emenda, que V.
Exª acatou. Sei que está sendo costurado outro acordo
aqui, mas acho que essa emenda foi um dos maiores
avanços da construção do seu relatório. Reﬁro-me ao
§ 14 do art. 61, emenda feita pelo Senador Aloysio
Nunes, que diz:
Em bacias hidrográﬁcas consideradas
críticas pelo Conselho de Recursos Hídricos,
a consolidação de atividades rurais previstas
no caput deste artigo dependerá do que for
deﬁnido pelo Comitê de Bacia Hidrográﬁca
competente, ou, na ausência desse, pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, que poderão
deﬁnir metas de recuperação ou conservação
da vegetação nativa superiores ao estabelecido no § 4º.
Esse é um dos pontos centrais, um dos maiores
avanços do relatório do Senador Jorge Viana.
Há pontos que para nós são inegociáveis, e nós
temos que avançar, e eu acho que é possível.
Vale a pena insistir na discussão sobre a data. O
Senador Aloysio Nunes também fez uma emenda lá
atrás, mas não foi absorvida pelo Relator. Com a data
escolhida no conceito de Área Rural Consolidada como
aquela de 22 de julho de 2008, que foi a última prorrogação do decreto presidencial que regulamenta a lei
de crimes ambientais, nós vamos punir aqueles que
cumpriram a legislação. A última alteração dos parâmetros de APP e de reserva legal é de 2001. Então,
concretamente, esse ponto aqui pune quem cumpriu a
lei. Quem tem seus quatro módulos ﬁscais que desmatou não vai precisar recompor. Esse é um ponto concreto. Isso abre espaço até para alguns nesse debate
de todos, uma insegurança que existe. Alguns dizem:
“Daqui a pouco eles vão tentar mais. Vão voltar com
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novas anistias”. Porque esse é um processo recorrente
na discussão dessa história brasileira.
Outro ponto para o qual chamo atenção e apresento uma emenda. É o § 1º do art. 69. E aí pouco vai
valer 1998, 2001 e 2008, porque, do jeito que está no
§ 1º do art. 69, o ônus da prova passa a ser do Governo, da ﬁscalização.
Quero chamar a atenção dos senhores porque
vai ter uma emenda que espero que seja apreciada
nesta Casa. Diz o seguinte o § 1º: “Os proprietários ou
possuidores de imóveis rurais poderão provar essas
situações consolidadas por documentos tais como a
descrição de fatos históricos de ocupação da região
[..]”. Qual é a base material? Essa é uma preocupação que muitas entidades têm. Qual a base concreta,
a base material? Nós vamos ter uma emenda para
discutir esse ponto.
Outro ponto que muito me preocupa em relação à
Reserva Legal. Do jeito que está, você pode computar
como Reserva Legal a APP. Além de computar a APP,
nós podemos ter 50% de plantas exóticas.
Pois bem. Eu já falei do estudo do Prof. Ricardo
Rodrigues, da Esalq, da USP. Ele diz o seguinte... Ele
fez o estudo em São Paulo, Senador Aloysio Nunes.
Ele diz que, dos 1.961 imóveis dedicados à canicultura
em São Paulo, demonstram que, em média, 10,4% da
área desses imóveis são ocupados por APPs. Ou seja,
vinda a Reserva Legal, 10,4% para APP.
Aí ele continua: dessa forma, o passivo de Reserva Legal desses imóveis seria, em média, de 9,6%
do tamanho do imóvel, o que corresponde a 48% do
tamanho da Reserva Legal devida ao Estado. Assim,
se aplicada a regra de 50% da área, ela poderia ser
recuperada com planta exótica. Todo o passivo de fazendas de cana-de-açúcar poderia ser resolvido com o
plantio de monoculturas de pinus e eucalipto, as quais,
embora importantes para o fornecimento de matéria-prima ﬂorestal, não cumprem o papel ecológico da
Reserva Legal.
Eu queria falar uma última questão sobre esse
ponto. Você pode fazer a recomposição num Estado
diferente, desde que seja em outro bioma.
Novamente São Paulo, Senador Aloysio Nunes!
Novamente São Paulo! Se pode haver uma recomposição em outro Estado, no Estado de São Paulo, com
terras mais caras, nesse caso concreto, o que vamos
ter? É uma guerra ambiental, como temos guerra ﬁscal? Eu não sei as consequências para o Estado de
Goiás, mas são pontos preocupantes.
Para nós aqui, outro ponto preocupante, que nós
nos posicionamos contra, é em relação aos quatro módulos ﬁscais, principalmente porque não conseguimos
proibir que um proprietário só pudesse ter – e eu sei
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que houve debate na comissão – uma propriedade de
quatro módulos ﬁscais. A preocupação é que um proprietário dividisse em várias propriedades de quatro
módulos ﬁscais. Aqui, não é pouca coisa. Ao abrir mão
da recomposição nos quatro módulos ﬁscais, sabem
do que nós estamos falando? De 4 milhões e 600 mil
imóveis, 135 milhões de hectares, 90% de todas as
propriedades rurais.
Há um último ponto que eu queria aqui levantar,
senhores. No jornal O Estado de S. Paulo, saiu uma
matéria – e o SBPC, com o Prof. Ennio Candotti, está
tocando neste ponto – que diz “Código ameaça 400
mil quilômetros quadrados da região amazônica”. Eu
quero trazer, primeiro, a opinião da pesquisadora Maria Tereza Piedade, Diretora do Grupo de Ecologia,
Monitoramento e Uso Sustentável de Áreas Úmidas
do Instituto de Pesquisas da Amazônia. O que diz ela?
Na Amazônia, as ﬂorestas inundáveis
ocupam 400 mil quilômetros quadrados, o que
corresponde a quase dois Estados de São
Paulo e um quinto da Floresta Amazônica. A
água, aqui, sobe 10 metros entre as cheias e
as secas. Se você deﬁne as APPs a partir do
leito das secas e não das cheias, tudo o que
ﬁcar para cima poderá ser utilizado.
Quero também falar sobre o que diz o Prof. Ennio Candotti:
Essa proposta de modiﬁcação toma como
base as ﬂorestas e os rios de planalto. Na Amazônia, a diferença entre o leito de seca e o de
cheia implica na cobertura, por água, de mais
de 1 milhão de quilômetros quadrados. Destes,
mais de 400 mil quilômetros quadrados são de
áreas inundáveis sazonalmente. [...]
Continua o Prof. Ennio Candotti, senhores, mas
eu não vou me alongar. Nesse debate, eu entendo a
posição de todo mundo.
(Interrupção do som.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Eu sei que já tem uma posição majoritária aqui consolidada. Respeito cada um dos senhores. Parabenizei o
Senador Luiz Henrique, o Senador Jorge Viana, o Senador Moka, que construiu tudo isso. Entendam essa
posição não como uma posição pessoal nesse debate,
mas eu quero só dizer isso ao Senador Jorge, explicar
ao meu amigo Jorge Viana que a minha posição em
relação a este Código não é só para demarcar campo.
Jorge, entendo a sua posição aqui, mas eu acho
que ainda dá para avançar. Nessa parte do acordo,
ﬁcou fora uma parte importante. As entidades dos
movimentos sociais, ambientalistas, essa parte ﬁcou
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fora. Eu vou lutar até o último instante, porque nós vamos ter outras trincheiras, para que as posições dos
movimentos sociais, dos ambientalistas consigam ter
um espaço e nós consigamos fazer o acordo de todo o
Brasil. Nós ainda não temos o acordo de todo o Brasil,
e eu espero que consigamos fazê-lo com muita habilidade, com a mesma habilidade que o Senador Jorge
Viana teve, na Câmara dos Deputados...
(Interrupção do som.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – ...
e na discussão também com a Presidenta da República, porque o que está em jogo aqui – concluo agora
– é o papel do Brasil no mundo, este País que vai ser
a quarta economia do Planeta em 2023. O que está
em jogo é o papel do Brasil no mundo.
Muito obrigado, Srs. Senadores, Srªs Senadoras.
Durante o discurso do Sr. Lindeberg Farias, o Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Cristovam Buarque com a palavra.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente
Sarney, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, como todos
que me antecederam, quero cumprimentar os que ﬁzeram essa obra de engenharia política que permitiu
chegar ao possível. Mas, da mesma maneira como o
Senador Lindbergh falou, eu quero dizer que o possível não satisfaz quando ele não preenche tudo que
é necessário.
Essa é uma obra que foi fruto do possível, mas,
para mim, ela não chegou, Senador Aloysio, a atender tudo que eu considero que seria necessário para
o Brasil mostrar às futuras gerações de brasileiros e
mostrar, já nesta geração, a todo o mundo que nós temos não apenas um Código que protege as ﬂorestas,
mas também um projeto de desenvolvimento que põe
as ﬂorestas como parte substancial da nossa riqueza,
mesmo quando ela não é transformada nos produtos
que vão para o mercado.
O que a gente vê – e o discurso do Senador Lindbergh mostra – são diversos detalhes que mereciam
mais análise, mais debate, mais conversas, até irmos
além daquilo que nós ﬁzemos que foi o possível, Senador Luiz Henrique, além do possível, chegando ao
absolutamente necessário para um projeto que, de
fato, represente uma nova postura, e não uma melhoria, como, sem dúvida alguma, conseguimos, diante
de nada e diante do que veio da Câmara.
Por essa razão, levando em conta que nós não
estamos aqui recompondo todas as ﬂorestas que foram
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desmatadas desde 2008, que nós não estamos fazendo uma redução na proteção e, sobretudo, levando em
conta que para mim não há dúvida de que daqui a cinco,
dez anos, Senador Luiz Henrique, isso vai exigir uma
reformulação completa, eu vou votar “não”. Vou votar
“não” esperando que a gente consiga melhorar, para
ir além do possível e incorporar o que é necessário,
uma visão nova em que, como disse aqui o Senador
Capiberibe, o desenvolvimento seja visto não apenas
como a transformação de ﬂorestas em produtos para o
mercado, mas que os produtos para o mercado sejam
tão importantes quanto as ﬂorestas em si.
Este é o recado curto, Senador Sarney, que eu
gostaria de dar para que o voto não ﬁque anônimo, até
porque eu creio que nós devemos ter voto nominal para
que ﬁque registrado como cada um votou.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Encerrada a lista de oradores, concedo a palavra ao Senador Luiz Henrique para proferir parecer
sobre as emendas de Plenário, em substituição às
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; de
Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática; e de
Agricultura e Reforma Agrária.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Pela ordem, Excelência.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Excelência,
tenho uma proposta que gostaria fosse apreciada. Inclusive, não é de nossa autoria, foi sugerida aqui pelo
nobre Senador Aécio Neves. É uma proposta de encaminhamento. Seria o seguinte: nós vamos ouvir agora
os Relatores. Após ouvi-los, nós votaríamos, então, o
texto principal e o texto substitutivo e ﬁcaríamos para
votar os destaques amanhã, retomando a sessão ou
às 16h ou no horário em que o conjunto dos Líderes
achasse melhor para iniciarmos a votação dos destaques. É uma proposta que, enﬁm, discutimos aqui,
debatemos e que submeto a V. Exª e ao colégio de
Líderes para apreciação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vamos ouvir o relatório e eu espero a chegada
dos Líderes aqui para apresentar a proposta de V. Exª,
cuja decisão compete às lideranças da Casa.
Com a palavra o Senador Luiz Henrique.
PARECER Nº 1.355, DE 2011–PLEN
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, chegamos ao ﬁm, chegamos ao momento ﬁnal de tramitação desta matéria
aqui, na alta Casa do Parlamento brasileiro.
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Estabelecemos aqui, Sr. Presidente... E eu quero
enaltecer as ﬁguras dos Presidentes das comissões
temáticas, Senador Eunício Oliveira, da Comissão de
Constituição e Justiça; Senador Acir Gurgacz, da Comissão de Agricultura; Senador Eduardo Braga, da
Comissão de Ciência e Tecnologia, e Senador Rodrigo
Rollemberg, da Comissão de Meio Ambiente.
Chegamos a este momento depois de um intenso
trabalho de oitiva da sociedade brasileira.
Eu quero agradecer a todos os cidadãos brasileiros que estiveram aqui no Senado ou que participaram
de eventos nos Estados pela profunda contribuição que
deram a esse processo. Assim também, Sr. Presidente, quero agradecer a todos os Srs. Senadores não
apenas pelas emendas que apresentaram, mas pelas
ideias que propuseram e pelo debate que propiciaram.
Quero agradecer à Ministra Izabella Teixeira, ao
Ministro Afonso, ao Ministro Mendes Ribeiro e à Ministra Ideli Salvatti, que ﬁzeram a interlocução do Governo nesse processo.
Quero agradecer a um conjunto de Deputados
Federais que acompanharam toda a tramitação aqui,
no Senado.
Eu quero destacar o meu conterrâneo Valdir Colatto e o ex-Ministro da Agricultura Reinhold Stephanes,
a quem presto a minha homenagem.
Agimos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, nesse propósito de recolher da sociedade
brasileira o pensamento médio. Esse projeto, tal qual
é posto pelo Senador Jorge Viana, propicia o pensamento médio da sociedade brasileira.
Eu não tenho dúvidas, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o parecer do Senador Jorge Viana, que
me sucederá nesta tribuna e opinará sobre as emendas, representará a certeza de um desenvolvimento
equilibrado, sustentável para o nosso País, mantendo, ao mesmo tempo, regras rígidas de preservação
e propiciando o desenvolvimento da atividade agrossilvopastoril.
Quero destacar dois fatores que integram este parecer: aquele capítulo que vai mudar o eixo da política
ambiental deste País, aquele capítulo que, ao manter
as normas rígidas de comando e controle, oferece,
enseja ao Governo a possibilidade de completar esse
Código com um programa de incentivos à preservação
e recuperação ﬂorestal.
Esse, no meu entender, é o saldo mais importante deste debate.
Escrevi no meu parecer, nas Comissões de Agricultura e de Ciência e Tecnologia, a seguinte frase:
“No dia em que a árvore em pé valer mais do que a
madeira serrada, a ﬂoresta estará integralmente salva. Nesse dia, o agricultor mais capitalizado produzirá
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mais e melhor, avançando na produtividade agrícola
sem precisar avançar sobre a ﬂoresta.”
O projeto enseja outro elemento que eu quero
destacar aqui. Uma sinalização para que o Brasil, na
sua política de importação de produtos agrícolas, não
adquira bens agrossilvopastoris que tenham origem em
países que não tenham o mesmo nível de legislação
ambiental. Esse é outro ponto alto do parecer de S. Exª
o Senador Jorge Viana, a quem eu quero agradecer
pela parceria, a quem eu quero agradecer pelo fato
de ter se tornado correlator nas três comissões em
que trabalhei. Senador Jorge Viana, tenha certeza, V.
Exª já ingressou na história deste País, pelo trabalho
extraordinário que realizou.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, solicito, pois, o
apoio de todos a esse projeto, projeto que balizará, já
o disse, o futuro deste País.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há uma proposta de entendimento que nós
poderíamos vazar nos seguintes termos: votaremos o
substitutivo do Senador Jorge Viana, porque há consenso entre os Relatores. O Senador Jorge Viana dará um
parecer pela rejeição em bloco das emendas, porque
as emendas, quase todas, são dirigidas ao substitutivo
que será aprovado.
No segundo turno ou no turno suplementar da
votação, o Senador Jorge Viana dará um parecer para
as emendas que ele deseja acolher. Para aquelas que
ele não deseja acolher, nós podemos fazer o entendimento para votarmos alguns destaques. Poderemos
fazer este entendimento, para a votação de alguns
destaques. E, aí, os líderes, juntamente com o Senador Randolfe, que também tem matérias prontas, escolheremos, então, esses destaques.
Assim, otimizaríamos a votação e terminaríamos
a votação ainda hoje.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Mesa não tem nenhuma objeção a fazer, se
as lideranças estão de acordo, todas.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presidente, esses acordos estão sendo construídos com
todas as lideranças, sim, para votação, do jeito que o
Senador Demóstenes colocou.
O PTB concorda e a Liderança do Governo também.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, o PMDB também concorda.
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E há um esforço de todas as lideranças e das
bancadas para a votação no dia de hoje.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – De acordo com a manifestação do Plenário...
O SR. JOÃO RIBEIRO (PR – TO) – Sr. Presidente,
o PR também concorda com esse encaminhamento.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
O PCdoB concorda, Sr. Presidente, em votar.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Sr. Presidente, na ausência do Senador Valadares, quero registrar que o PSB também concorda
com esse encaminhamento.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – O
PSDB concorda.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – De acordo com a manifestação das lideranças,
que já têm a maioria da Casa, assim será feito.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
O PT concorda.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr.
Presidente, o Partido Progressista também concorda.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Nós
não temos alternativa, visto que as emendas para o
primeiro turno já foram prejudicadas. Então, resta-nos
sonhar para que o Governo mantenha os nossos destaques e tenhamos a oportunidade de discuti-los.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presidente, pela Liderança do Governo, acabei de falar com
o Líder Romero, que também concorda.
Vamos à votação, então.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – De acordo com a manifestação do Plenário, a
Mesa vai proceder da maneira que foi acordada.
Com a palavra o Senador Jorge Viana, para proferir o parecer sobre as emendas de Plenário, em
substituição à Comissão de Meio Ambiente e Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle.
PARECER Nº 1.356, DE 2011 – PLEN
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
é com muita satisfação, com muita honra que, depois
de mais de seis horas, eu venho a esta tribuna e vejo
que há um entendimento de Plenário para dar um
encaminhamento mais adequado à condução dessa
matéria que é tão importante para o Brasil, que faz o
conserto de um passado, passado que trouxe muitos
danos a todos nós, brasileiros, por esse desencontro
entre as atividades econômicas e a conservação do
meio ambiente.
Depois de 13 anos de debate, essa matéria, neste ano, chegou ao Senado. E o Senado apresenta um
substitutivo, de que tenho a honra de ser signatário e
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de ter sido um dos construtores, mas esse substitutivo
só foi possível por conta do envolvimento primeiro dos
Presidentes das Comissões – Eduardo Braga, Eunício
Oliveira, Acir Gurgacz e o querido companheiro de todos nós Rodrigo Rollemberg, que me convidou para
que fosse Relator na Comissão de Meio Ambiente.
Sou um recém-chegado nesta Casa. Estou procurando aprender todos os dias, Sr. Presidente. V. Exª,
perguntado por um novato como eu sobre o que deveria fazer um recém-chegado aqui no Senado, disse:
“Fique, sente e observe.” Parece que o seu conselho
foi de pelo menos uns quatro meses. Outro dia, ouvi V.
Exª em um debate, dizendo o que só quem está sentado há tanto tempo neste Plenário, especialmente na
cadeira da Presidência, pode dizer: V. Exª dizia que,
depois de quase 50 anos, ainda estava aprendendo a
lidar com esta Casa.
Aliás, hoje, houve um desentendimento ao qual,
para mim, foi muito ruim assistir, mas cuja solução e
o quanto podemos aprender foi muito bonito ver: um
gesto do Senador Demóstenes, que usou de uma expressão, de uma terminologia indevida contra V. Exª,
e V. Exª reagiu com a ﬁrmeza do ofendido, mas logo,
em pouco tempo, vimos manifestações, pedidos de
desculpas. E é esse tipo de posicionamento que faz o
Senado engrandecer. Rui Barbosa, que está ali certamente... São atitudes como essa que estão à altura
desse grande cidadão brasileiro.
Eu, recém-chegado, tenho a missão de ser Relator, junto com o meu querido Senador Luiz Henrique,
da matéria mais complexa desta Casa, uma matéria
que envolve os mais diferentes interesses do nosso
País, que envolve a agenda do mundo, que envolve a
vida do pobre, daquele que tem diﬁculdade de garantir o sustento de sua família como agricultor, que envolve também aquelas pessoas mais abastadas que
querem discutir legitimamente e se preocupar com o
meio ambiente.
O relatório que eu trago, Sr. Presidente, não foi
feito por mim. Eu sou um dos signatários. É um relatório construído com esse cidadão, o Senador Luiz
Henrique, que me convidou para o fazermos a quatro
mãos. Mas também não é só nosso; é de todos que
participaram nas comissões, é do Plenário desta Casa,
porque, se não fosse a contribuição de cada Senadora
e de cada Senador, certamente esse posicionamento
suprapartidário que estamos tendo aqui hoje em relação ao Código Florestal não estaria acontecendo.
Eu poderia citar muitos Senadores que cumpriram
um papel importante, mas o Senador Moka, que traz
a memória do Código na Câmara, ajudou-nos, com
outras dezenas de Senadores, a encontrar a proposta.
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Posso aﬁrmar, com todo o respeito, carinho e
amizade, ouvi dezenas de Senadores e de Senadoras
hoje, nesta tribuna, a grande maioria fazendo o reconhecimento não do que ﬁzemos, mas do nosso esforço
pelo Brasil, do nosso esforço pelo meio ambiente, do
nosso esforço em paciﬁcar o nosso País, acabando
com algo que não traz uma árvore de volta, que não
alimenta uma única família, que é o enfrentamento de
ambientalistas e ruralistas.
Eu não conheço atividade que mais necessite do
meio ambiente do que a atividade de criar e produzir.
Então, não tem sentido esse distanciamento. São naturais os debates, são naturais as paixões, são naturais
os enfrentamentos, mas o Senado Federal tem uma
missão hoje, que é a de deliberar sobre essa matéria,
que é dar tranquilidade aos 84% de brasileiros que vivem nas cidades e que, quando há uma chuva forte,
estão ameaçados por conta dos deslizamentos, das
cheias. Nós temos que dar tranquilidade aos brasileiros
e brasileiras que vivem nas áreas rurais, produzindo
para que nós, nas cidades, possamos consumir.
Eu aprendi a lidar com a questão ambiental muito novo, com Chico Mendes. Chico Mendes não era
um radical, como alguns acham; era um exímio negociador, uma pessoa que buscava sempre conciliar a
atividade humana com a proteção do meio ambiente.
E exempliﬁco.
A primeira vez, no Brasil, que surgiu uma unidade
de conservação que considera a possibilidade, que,
aliás, tem como prioridade a conciliação com aqueles
que trabalham e vivem dentro das áreas ﬂorestais foi
no Acre. Surgiu com a proposta de Chico Mendes, e foi
V. Exª, quando Presidente, tendo Fernando Mesquita
no antigo IBDF, que V. Exª transformou em Ibama, foi
no Governo de V. Exª que se criou a primeira unidade
sócio-ambiental deste País.
Vou repetir: está na moda, é importante. A agenda sócio-ambiental está dentro de nossas casas, com
nossos ﬁlhos, com nossos amigos, nas teses, nos
enfrentamentos dos Governos, mas o Brasil está praticando o sócio-ambientalismo quando cria reservas
extrativistas.
O Brasil, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, quando implantou aquele Código Florestal de 65, Senador
Cristovam, o Acre não tinha uma única unidade de
conservação, nenhum hectare, nem Roraima, nem
Amapá, nem a boa parte dos Estados do nosso País.
Não tinha uma única área indígena demarcada, sequer
identiﬁcada. Foi na década de 70 que começamos a
reparar um dano enorme com esse povo que é precursor da vida aqui no Brasil, que são os nossos queridos
amigos, os povos indígenas. Mas foi feito um Código
rígido, estabelecendo limites para a ação do homem,
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para a ação da atividade econômica. E muito nós ganhamos com o Código de 34 e com o Código de 65.
Esse Código de 65 nos trouxe até aqui, passou
por modiﬁcações, todas elas aprovadas pelo Congresso
Nacional. O Código de 65 estabeleceu as condições, o
movimento ambientalista no Brasil, as entidades não-governamentais que foram tão satanizadas e seguem
sendo em algumas situações. Eu agradeço porque muitos dos acertos nesse texto vieram de contribuições de
pessoas que atuam no movimento ambiental, pessoas
que se preocupam com o dia de hoje e com o amanhã.
Devo dizer também que, se não fosse a ajuda
daqueles que lidam com o problema de tentar produzir e criar um País como o nosso, todos os dias, com
insegurança jurídica, não teríamos encontrado o ponto de equilíbrio, e foi essa mediação da realidade de
quem trabalha, produz e cria, daqueles que querem
seguir ajudando a saciar a fome de quem tem fome
e levando em conta também aqueles não menos legítimos, envolvidos nesse tema, aqueles que participam de movimentos, que estão nas ruas, que estão
lutando, alertando-nos sobre essa ganância de mais
e mais na atividade econômica, desse modelo econômico insustentável, eles nos ajudaram a fazer essa
proposta do Código.
O que me ajudou, Sr. Presidente, foi o fato de vir
de um Estado como o Acre. Isso me ajudou porque,
no Acre, o problema ambiental e rural era resolvido
com morte de parte a parte, até o ﬁnal dos anos 80.
Depois, chegamos à conclusão de que esse era um
caminho em que todos perdiam, e começamos a procurar uma conciliação.
Eu tive o privilégio, como Governador, de iniciar
o processo de fazer se sentar à mesma mesa índio,
seringueiro e fazendeiro. Nunca tinham se sentado
com o governo mediando. Construímos um zoneamento ecológico-econômico, tiramos o Acre das páginas
policiais, dos assassinatos das vidas preciosas que
perdemos e conseguimos começar COM um respeitando o outro, sem que ninguém tivesse de mudar de
lado, mudar o Estado do Acre.
Cheguei aqui, mal comecei a aprender e já me
deram uma das tarefas mais difíceis. Só estou conseguindo por conta da ajuda da sociedade, dos Senadores
e também da participação de técnicos, de especialistas,
de cientistas de fora do Governo, de fora do Congresso, das universidades, dos centros de pesquisa, mas
também da Consultoria do Senado, das assessorias
dos nossos Gabinetes, das assessorias de nossas
Comissões. E não devo deixar de fora os técnicos, as
autoridades brasileiras no Ministério do Meio Ambiente.
Conseguimos reunir essas condições. Ouvimos
todos os setores: a comunidade cientíﬁca, os movi-

DEZEMBRO52107
2011

Quarta-feira 7

mentos sociais. Aqueles que não tiveram voz, que
não foram ouvidos, puderam ter voz e ser ouvidos no
Senado. V. Exª nos deu as condições necessárias. Andamos todas as regiões deste País, ﬁzemos dezenas
de audiências, ouvindo, vendo e aprendendo, e trouxemos tudo isso para cá.
Hoje, vou encerrar. Hoje, o Senado pode estar
ajudando o Brasil a virar uma página importante, uma
página que teve de ser lida para poder ser virada, como
ouvi outro dia, numa fala tão bonita, do Senador Aloysio
Nunes. O Brasil já leu a página do desastre ambiental
causado durante décadas, mas o Brasil também está
lendo a página de que tem solução para que não sigamos cometendo o mesmo desastre. A nossa comunidade cientíﬁca, os movimentos ambientais e sociais
são exemplos na frente de muitos governos, mas os
governos também aprenderam.
Ontem, foi anunciado o menor desmatamento da
história do Brasil, desde que o desmatamento começou a ser medido: 6.280 quilômetros!
Parece que é pouco! Eu ainda acho muito, mas
é um sinal extraordinário. O Brasil chegou a ter 30
mil quilômetros de desmatamento em um único ano,
Presidente Sarney. Quem não sabe o que são 30 mil
quilômetros quadrados de desmatamento em um único ano, onde se corta a ﬂoresta e toca fogo. Estamos
falando de três milhões de hectares! Três milhões de
hectares são exatamente a metade do que o Brasil
plantou de ﬂoresta nos últimos 50 anos em nossa
história toda. Tudo que nós plantamos de ﬂoresta é a
metade do que nós, no passado não muito distante,
desmatávamos em um único ano.
Mas essa realidade agora caiu de 30 mil para
6.280. É um passo muito importante, mas o Brasil segue contando quantas ﬂorestas estão sendo destruídas por ano. E o novo Código Florestal, concebido no
Senado, será votado daqui a pouco. Esse novo Código
Florestal, Sr. Presidente Sarney, vai fazer o Brasil começar a contar através dos satélites, dos dados do Inpe,
quanto de ﬂorestas estaremos recuperando por ano.
Isso é uma mudança de paradigma, é uma história nova que nós estamos começando. E só vamos
poder contar as ﬂorestas que estamos recuperando
se tivermos a ajuda dos produtores rurais, porque é
exatamente nas propriedades privadas que estão as
reservas que precisam ser recuperadas.
E, tratando os agricultores como inimigos, como
de certa forma nós ﬁzemos ao longo de muitos anos,
aumentando o rigor da lei, estabelecendo critérios cada
vez mais rígidos, nós não trouxemos nenhuma árvore
de volta; não recuperamos nada!
São 80 milhões de hectares de ﬂorestas destruídos ao longo de décadas. Mas hoje o Brasil é outro!
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O Brasil, nos últimos anos, foi o País que mais reduziu emissões causadas por desmatamento. Mas foi o
País que estabeleceu a maior produtividade agrícola
nos últimos anos, graças, de novo, ao esforço dos trabalhadores, dos produtores, mas também dos nossos
técnicos.
Então, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu estou
pedindo o apoio para este substitutivo. Estou falando,
Sr. Presidente, que tenho de rejeitar as Emendas, no
primeiro turno, de nº 4 até a 35, porque as emendas,
por conta do Regimento desta Casa, como bem disse
o Senador Demóstenes Torres – um outro ajudador –,
o Regimento estabelece que três projetos chegariam
agora: o da Câmara; o substitutivo do nobre Senador
Luiz Henrique, co-autor de todo esse trabalho; e o
meu. E as emendas estão dirigidas ao projeto original
da Câmara. Então, rejeito as emendas nesse primeiro
turno e peço que o Senado nos ajude a virar essa página de enfrentamento, no Brasil, e nos ajude a mudar
a agenda do País, a sintonizar a agenda do Brasil com
a agenda do mundo.
O mundo está reunido lá em Durban, na África.
Certamente, todos nós estamos torcendo por algum
entendimento, mas o entendimento lá está distante,
porque as nações estão priorizando enfrentar a crise
econômica, outras estão querendo adiar enfrentar o
problema ambiental. E o Brasil, hoje, no Senado Federal, está discutindo uma maneira de mudar esse paradigma, de pôr os dois pés no século XXI e chegar a
2012, na Rio+20, com mais autoridade do que temos
hoje; chegar com os dados de diminuição do desmatamento, mas chegar também com os dados de contagem dos 35 milhões de hectares de ﬂoresta que o
novo Código Florestal pode trazer de volta.
Não ﬁquei triste... Aliás, ﬁquei um pouco triste,
mas não ﬁquei chateado, quando ouço distorções do
que estamos fazendo, Senador Renan. Distorções, às
vezes, levando pessoas cheias de boas intenções a
terem uma visão deturpada do que o Senado Federal está fazendo. Nessa proposta de Código Florestal,
não existe trela para desmatador, para quem destrói a
ﬂoresta de maneira ilegal. Mas estou falando de uma
tribuna de madeira, todos estão sentados em algo que
é um pedaço de ﬂoresta de algum lugar, todos nós
temos um pedaço de ﬂoresta dentro de casa. Mas as
pessoas querem que essa parte da ﬂoresta chegue
sem cortar árvore. Não! Há técnicas. O Código aponta para manejo ﬂorestal. O Código cria as condições
para que o desmatamento ilegal no Brasil seja zero.
Vai depender das autoridades, vai depender da boa
vontade de todos nós. Mas o Código também estende
a mão para o produtor que quer sair da ilegalidade. O
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Código estende a mão para o pobre. A maior parte da
nossa pobreza está na área rural.
E ninguém diz que nós estamos estabelecendo
20 metros quadrados de área verde. O Senado está
fazendo isso para os novos e avanços que nós vamos
ter nas áreas urbanas. Para isso, a ONU exige 15; o
Senado está propondo 20.
Lá, no Acre, os novos conjuntos habitacionais de
baixa renda estão sendo feitos com 80 metros quadrados de área verde, com o Governador Tião Viana.
Porque é pobre, não pode ter área verde? Não! A área
verde é para pobre, então não atende. Ninguém falou, em nenhum lugar do Brasil, nenhum colega meu
ambientalista. Parece que não enxergaram. Oitenta e
quatro por cento do nosso povo vivem nas cidades.
Temos que enxergar.
Este Código Florestal, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, não dá trela para quem desmata ilegalmente, mas a lei brasileira estabelece que pode ter, sim,
supressão de ﬂoresta dentro da legalidade. O desaﬁo
nosso não é zerar o desmatamento no primeiro momento não, é acabar com o desmatamento ilegal. Isso
é possível com o novo Código Florestal.
O Brasil tem que, ao mesmo tempo, atender e
cuidar do meio ambiente, mas o Brasil também tem
uma responsabilidade de alimentar o mundo. O mundo, mês passado, completou sete bilhões de pessoas.
Em 2050, seremos nove bilhões, e quem tem a responsabilidade, dada pela FAO, de atender os 40% de
aumento na produção de alimentos do mundo, 20%
desse aumento, é o nosso Brasil.
E o Senado Federal, aonde mal cheguei, quero
encerrar dizendo: eu me orgulho muito de estar no Senado, de estar trabalhando nesta matéria, que muitos
estão distorcendo. No Brasil, tem muita gente com boa
vontade com a causa ambiental, mas parece – estou
esbarrando com alguns – que não vivem sem problema.
E o que é que fazem? “Vamos aumentar as restrições,
o problema aumenta e a nossa importância aumenta.”
Isso não traz árvore de volta, isso não ajuda o Brasil.
Nós, o Senado, estamos tentando tirar um problema que ninguém teve condição de tirar. As condições
estão dadas, Sr. Presidente, caros colegas Senadores. Eu espero contar com o apoio e o voto de todos,
porque este projeto não é meu, é de todos.
Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Para
encaminhar, Sr. Presidente, pelo PSOL.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O parecer é contrário a todas as emendas
apresentadas ao projeto.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Para
encaminhar, Excelência, pelo PSOL.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Passamos agora à votação.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Para
encaminhar, Excelência, pelo PSOL.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Deixe, Senadora, que eu anuncie a votação.
Em votação a Emenda nº 3, substitutiva, que tem
preferência regimental, nos termos do art. 300, item
XIV, do Regimento Interno.
Senadores e Senadoras que aprovarem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Presidente...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Veriﬁcação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª pede veriﬁcação.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL –– AP)
– Veriﬁcação, com apoiamento da Senadora Marinor
Brito, Senador Paulo Davim, Senador Lindbergh e Senador Cristovam.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O apoiamento é regimental. Vamos proceder
à votação.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – O PSDB vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
A liderança do Governo encaminha o voto “sim“, Sr.
Presidente, registrando a importância do trabalho dos
Senadores relatores Luiz Henrique e Jorge Viana.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM ––
GO) – O DEM vota “sim“, Sr. Presidente.
A SRA. KÁTIA ABREU (PSD – TO) – Sr. Presidente, o PSD vota “sim“, ressaltando o trabalho dos
Relatores Jorge Viana e Luiz Henrique e demais Senadores que lutaram por este dia histórico. Depois de
15 anos de luta pela atualização do Código Florestal,
o Congresso Nacional percebeu a necessidade.
Portanto, o PSD vota “sim”, Sr. Presidente, pelo
Brasil, pelos produtores rurais, pelo emprego, pela exportação, pelo PIB, mas principalmente pela alimentação do povo brasileiro. Obrigada.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presidente, o PTB vota “sim“, parabenizando o trabalho dos
relatores, que realmente ﬁzeram um grande trabalho.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. Presidente, o Partido Progressista...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PC do B – CE)
– Sr. Presidente, o PC do B vota favoravelmente à
matéria e parabeniza os dois relatores, que agiram de
forma extraordinária, buscaram o consenso para termos no Brasil o desenvolvimento com sustentabilidade.
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Reﬁro-me também ao trabalho extraordinário realizado
pelo nosso hoje Ministro Aldo Rebelo. Evidentemente,
grande parte foi aproveitada por essas duas grandes
personalidades. Um abraço e vamos ao voto.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Sr. Presidente, o Partido Socialista Brasileiro
encaminha o “sim“, também homenageando os dois
relatores, Senadores Jorge Viana e Luiz Henrique, pelo
brilhante trabalho realizado.
O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Sr. Presidente, o PR encaminha o voto “sim“, também cumprimentando os dois relatores, Senadores Jorge Viana e
Luiz Henrique, sem esquecer aqui o grande trabalho
que o nosso Deputado atual Ministro Aldo Rebelo fez
lá na Câmara dos Deputados.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, o Partido dos Trabalhadores orienta o voto
“sim“. Também parabenizamos aqui o relatório apresentado pelos Senadores Jorge Viana e Luiz Henrique.
E comemoramos, Sr. Presidente, um dado divulgado recentemente, um recorde de queda de desmatamento este ano, segundo o Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais.
Convido todos os Senadores para comparecerem
e votarem, aprovando este código que é importante
para o Brasil.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Tem a palavra a Senadora Marinor Brito, para
encaminhar a votação pelo PSOL.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu já tinha anunciado que a nossa bancada não abriria mão da defesa
de questões essenciais para o povo brasileiro para as
próximas gerações.
Ao se manterem no texto do Senador Jorge Viana
as questões relativas à anistia ambiental nas áreas de
preservação permanente e nas reservas legais, além
de facilitar o desmatamento desenfreado neste País...
Há pouco, quando me manifestei, demonstrei
com os dados apresentados pelo Governo em relação
ao desmatamento que não precisaria esquartejar a lei
ambiental brasileira, como foi feito na Câmara Federal e que se manteve aqui no Senado Federal, para
que o Governo tivesse a responsabilidade de segurar
o desmatamento e de criar mecanismos para o reﬂorestamento neste País.
Então, em nome das futuras gerações, em nome
do respeito ambiental que o Partido Socialismo e Liberdade tem com o povo brasileiro, nós encaminhamos,
com a coragem e a ousadia dos que estão resistindo nas ﬂorestas, em nome dos ambientalistas que já
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tombaram com as balas dos criminosos, dos desmatadores, o voto do PSOL é “não” ao texto apresentado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Srªs e Srs. Senadores que estão em seus gabinetes compareçam ao plenário. Estamos no processo
de votação do Código Florestal.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Tem a palavra a Senadora Ana Amélia.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Pela ordem, Presidente. Eu não sei se foi registrado o voto da Bancada
do Partido Progressista e também o registro dos cumprimentos ao trabalho incansável dos dois relatores,
Senador Luiz Henrique e Senador Jorge Viana.
Concordando com os oradores que me antecederam, quero dizer que hoje realmente é um dia histórico
que homenageia os produtores rurais brasileiros, os
ambientalistas brasileiros e o futuro deste País.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Casildo Maldaner pediu a palavra para uma
questão de ordem.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Sem revisão do orador.) – Finalmente, enquanto
se está votando, chegamos à conclusão. E aí nada
mais, nada menos que nós, catarinenses, na pessoa
do Senador Luiz Henrique, um dos Relatores, comungando o Sul com o Acre, lá no Norte, com o Senador
Jorge Viana, construiu-se esse conjunto, ﬁnalmente,
entre produtores e ambientalistas para a produção e
a sustentabilidade. Chegamos lá.
Um abraço.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Renan Calheiros,
que pediu a palavra. (Pausa.)
Senador Demóstenes Torres. Fala em seguida o
Senador Renan, que havia pedido.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Só para encaminhar o voto “sim”, Sr. Presidente,
reconhecendo a importância capital de algumas ﬁguras
nesta votação: os Relatores Jorge Viana e Luiz Henrique, dos Presidentes de Comissão Eduardo Braga,
Eunício Oliveira e Acir Gurgacz e de mais algumas ﬁguras importantes dentro da Casa e, principalmente,
da Ministra Izabella, que, pelo seu espírito desprendido,
conseguiu fazer um acordo que ninguém imaginava.
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E aí, Sr. Presidente, entendendo que é uma evolução
para o Brasil, esse entendimento que ninguém imaginava que pudesse sair tão rápido, saiu, o DEM vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Quero cumprimentar o Senado cumprimentando V.
Exª. Quem conhece a complexidade, a dureza, muitas
vezes, do processo legislativo sabe que não é fácil uma
matéria da complexidade do Código Florestal caminhar
pelo consenso e pelo entendimento.
Eu queria parabenizar os Relatores Luiz Henrique e
Jorge Viana e cumprimentar os presidentes das comissões
por onde tramitou o Código Florestal: o Senador Eunício
Oliveira, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, o Senador Eduardo Braga, que inclusive aniversaria hoje e é um motivo a mais para comemorarmos
o aniversário do Senador Eduardo Braga...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PC do B – CE)
– Então, Braga e Cláudia pagam o jantar, logo depois.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Eu queria cumprimentar a Cláudia Lyra, que também
aniversaria hoje. (Palmas.)
Eu queria também cumprimentar o Senador Acir
Gurgacz.
Sr. Presidente, este realmente é um grande momento. Parabéns a V. Exª! Parabéns à Casa!
O nosso voto é, portanto, favorável.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Waldemir Moka, com a palavra.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Sr. Presidente, Senador José Sarney, quero dizer
da minha alegria pessoal de ter contribuído para esse
consenso, porque o resultado da votação – posso
estar enganado –, vai mostrar o grande consenso, a
grande convergência que houve nesta Casa. É claro
que sempre vamos respeitar os votos contrários. Eu
respeito, até porque me orgulho muito de ter ajudado
a construir a democracia neste País.
Quero dizer que, no meu Estado, Mato Grosso do
Sul, não temos – e não há que se confundirem pioneiro
e gente valente com estes – desmatadores e criminosos.
No meu Estado, não tem. Tem gente valente e pioneira que foi para lá, para o Estado, demarcar a posição
de onde começa este País, porque fazemos fronteira
com o Paraguai. Lá, Sr. Presidente, estão homens e
mulheres de mãos calejadas que ajudaram a construir
a riqueza do meu Mato Grosso do Sul.
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Não sou produtor rural. Defendo homens e mulheres, às vezes os mais humildes, os mais simples,
porque sei do trabalho. Eu sei o que é acordar de madrugada para tirar leite e para fazer com que esse leite
chegue à casa de cada morador na cidade. Eu sei o
quanto é duro! Tem muita gente que nunca ouviu falar
em guatambu, que é o cabo da enxada. Fica muito fácil, às vezes, criticar essa gente valente que trabalha
para o progresso e para o desenvolvimento do País.
Em nome do agronegócio, que é responsável por
um terço da riqueza e do superávit deste País e por
milhões e milhões de empregos, se o Brasil está vivendo uma situação confortável nessa crise, isso se deve
muito ao superávit da balança comercial. E a agricultura
e a pecuária, além de cobrirem os déﬁcits dos outros
setores, ainda somos responsáveis pelo superávit da
balança comercial. Portanto, Sr. Presidente, voto favorável, enaltecendo aqueles que são responsáveis pela
riqueza gerada neste País.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Senador Acir Gurgacz, V. Exª é o próximo orador.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sr.
Presidente, o PDT encaminha “sim”, cumprimentando
os Relatores Jorge Viana e Luiz Henrique e também os
membros da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária
do Senado, que ﬁzeram um trabalho muito importante
junto com as demais comissões que debateram a matéria e chegaram a este Código Florestal equilibrado, que
dá uma atenção especial a toda a população brasileira,
não somente aos produtores e àqueles que não produzem, visando, sim, ao interesse nacional, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues
e, depois, os Senadores José Agripino, Kátia Abreu e
Inácio Arruda.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, quero aqui citar Darcy Ribeiro, que
diz que uma das coisas de que ele tem orgulho é de
suas derrotas.
Eu quero ter orgulho dessa derrota. Eu quero ter
orgulho das posições que sustentei, das posições do
meu Partido e que outros Senadores nos acompanharam.
Quero deixar claro que esse não é um Código do
consenso. Qualquer modiﬁcação do Código Florestal
deve ser no sentido de aperfeiçoá-lo, em especial compreendendo que essa é uma legislação que deveria
existir para ter maior eﬁcácia.
Está-se lembrando muito da comida que é colocada na mesa dos brasileiros. Pois bem. Está-se lembrando pouco de quem coloca a comida na mesa dos
brasileiros. Quem coloca comida na mesa dos brasilei-
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ros, 73% de tudo aquilo que nós comemos hoje foram
colocados pela agricultura familiar.
O nosso País tem 73 milhões de hectares de terras agricultáveis e outros 70 milhões de terras degradadas. Nós precisávamos e precisamos...
Eu quero aqui reconhecer que o meu querido
amigo Senador Jorge Viana melhorou esse texto em
relação ao texto que veio da Câmara. O texto que veio
da Câmara era o que existia de pior para o Brasil. Mas
esse texto mesmo, Sr. Presidente, ainda precisa, e muito, ser aperfeiçoado. As melhorias do Código Florestal
brasileiro deveriam existir para que essa legislação se
tornasse mais eﬁcaz.
Nós temos terras disponíveis para a agricultura e
nós temos que reiterar que pouco foi falado sobre isso
aqui. Eu ouvi pouco, nos discursos, falar-se da pequena agricultura familiar, que é quem põe o pão de cada
dia na mesa do brasileiro. Eles é que são diretamente
responsáveis pela nossa comida.
Nós aprovamos uma legislação, estamos aprovando uma legislação, não com o nosso voto, com o
nosso voto contrário, que diminui a área de preservação
permanente nas margens do rio. Estamos aprovando
uma legislação que diminui a proteção em topos de
morros. É por isso que nós estamos votando contra.
Como dizia Fernando Pessoa:
Ó mar salgado, [ó mar de Portugal],
Quanto do teu sal
São lágrimas de Portugal?
[Terá valido a pena?]
Tudo vale a pena
Se a alma não é pequena.
Neste caso, valerá a pena a nossa resistência
e o nosso posicionamento, porque essa causa não é
pequena.
Vamos continuar com essa luta em todas as frentes que forem necessárias, porque temos convicção de
que as posições que aqui estamos sustentando são as
melhores para o Brasil. Nós temos condição de tornarmo-nos uma potência ambiental e de sermos razão de
orgulho para o mundo todo no ano que vem, na realização da Conferência Mundial do Meio Ambiente. Com a
relativização da nossa proteção ﬂorestal, em vez disso,
nós corremos o risco de passar vergonha ao realizar
aqui uma conferência mundial do meio ambiente.
Nós vamos continuar, em todas as instâncias necessárias, a resistência que inauguramos na Câmara
aqui no Senado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, Sras e Srs. Senadores, eu queria fazer um
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registro. Aqueles que esperavam que esta votação
ocorresse em clima de guerra se enganaram, porque
o Senado hoje dá uma demonstração ao País de maturidade e de racionalidade. Os radicais estiveram de
fora do texto que nós estamos votando.
Eu acho que aqui se estabeleceu o equilíbrio e se
garantiu as opiniões médias. Aqui qualquer um tem o
direito de opinar, mas as opiniões médias prevaleceram
no texto pela via da negociação, os contrários foram ouvidos, considerados e se considerou aqui o texto médio.
Na medida em que, por acordo de lideranças, se
estabeleceu o procedimento de votação, com o texto
do Relator votado, com as emendas rejeitadas e o
acordo para os destaques, se estabeleceu um pacto
de procedimento civilizado, maduro e democrático e
passou-se aos líderes responsáveis pela elaboração
do texto o atestado da competência na discussão, no
debate e na negociação de um texto onde os radicais,
repito, estiveram fora.
Eu acho que o Brasil ganha. Não sei o que acontecerá na Câmara, mas acho que o Senado entrega,
neste momento, um texto maduro, com a marca da
racionalidade e do equilíbrio.
O meu voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Inácio Arruda. Senador Ivo Cassol em seguida.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu quero mais
uma vez ressaltar o trabalho dos relatores, os relatores que buscaram negociar com todos os Senadores,
ouviram todos, mais a negociação com o Governo, o
trabalho dos Presidentes das nossas Comissões e a
condução de V. Exª.
Veja que uma matéria polêmica, difícil é votada
com tranquilidade, conduzida com sabedoria. É evidente que tem pendências que examinaremos no futuro,
mas nós conseguimos uma votação que é histórica.
Nós protegemos a produção e o meio ambiente.
Há pouco, dialogando com V. Exª, V. Exª referiu-se à visita de Sting ao Brasil, quando V. Exª ainda
era o Presidente da República. Sting tinha saído por
aí, pelo mundo, passeando com o Cacique Raoni. E
depois perguntaram a V. Exª: e o que acham? O Sting
rodando o mundo, fazendo uma espécie de propaganda
com o Cacique Raoni. E V. Exª respondeu: é que aqui
nós conseguimos manter algumas importantes tribos.
O Sting pode sair por aí com Raoni, porque nós preservamos nações nativas.
Podemos dizer o mesmo para o mundo: nós preservamos as nossas ﬂorestas, nós preservamos os
nossos biomas, nós preservamos a nossa biodiversidade e estamos também protegendo a produção do
nosso País, que é muito importante para o nosso povo.
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Por isso, Sr. Presidente, meus parabéns.
Eduardo Braga, Eunício Oliveira, Rollemberg e
o nosso Presidente Acir Gurgacz, da nossa Comissão
de Agricultura, todos vocês conduziram a bom termo
uma votação que parecia impossível de acontecer.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Pela ordem.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Ivo Cassol.
O SR. IVO CASSOL (PP – RO) – Obrigado, Presidente.
Quero aqui parabenizar os Relatores do Código
Florestal, os demais Senadores pelo trabalho brilhante que ﬁzeram e, ao mesmo tempo, quero dizer com
satisfação que o Brasil inteiro, todos os produtores de
mãos calejadas que produzem alimento para sustentar
a humanidade... Mesmo que a gente tenha visto, como
falou agora há pouco o Senador Agripino, alguns radicais criticando a forma e a maneira como foi trabalhado
esse Código Florestal, eu quero aqui lembrar que essas
mesmas pessoas gostam de um bom conforto; gostam
de desfrutar das suas viagens nacionais e internacionais de avião; gostam também de ter um bom prato e
gostam de se vestir bem. E tudo isso só se consegue
fazer, Sr. Presidente, com o trabalho do dia a dia.
Então, ao mesmo tempo em que nós estamos
dando aqui nesta Casa a condição para os nossos
produtores, àqueles que acreditam no Brasil, aqueles
que ao mesmo tempo querem trabalhar lado a lado,
mas sendo respeitados como são os ambientalistas. Os
produtores no Brasil não querem e não aceitam mais
a maneira como são tratados hoje, como marginais. É
isso que o Senado e a Câmara dos Deputados estão
dando. É isso que nós estamos fazendo. Então, por isso
que o nosso voto é favorável ao Código Florestal, para
dar oportunidade de continuar produzindo com dignidade para que a população não só do Brasil, mas do
exterior vejam a nossa potencialidade de crescimento,
especialmente nessa questão ambiental, que servimos
como exemplo, porque são 61% das nossas matas de
preservação. Não tem nenhum outro país por aí que
tenha moral de falar para o Brasil. Por isso nós vamos
continuar, no ano que vem, nos encontros sobre meio
ambiente, discutindo essa matéria, porque nós ﬁzemos
o dever de casa, dando condições para aqueles que
produzem e aqueles que preservam andar lado a lado
como verdadeiros seres humanos.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Apuração. Vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)

396

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO52113
2011

Quarta-feira 7

DEZEMBRO 2011
52114

Quarta-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – SIM, 59; 07 votos NÃO.
Nenhuma abstenção.
Aprovado o Substitutivo, ﬁcam prejudicados o
projeto e as emendas a ele apresentadas.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Sr. Presidente, só para avisar aos Srs. Senadores
que nós vamos ter mais algumas votações nominais.
É muito importante isso. Nós precisamos de quórum
para concluir a votação. Nós vamos ter algumas votações nominais. É importante advertir a Casa com
relação a isso.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Peço aos Srs. Senadores e Senadoras que
permaneçam no plenário diante da....
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Vamos continuar com a votação.
Estando a matéria em regime de urgência, nós
passamos imediatamente ao turno suplementar.
Para a discussão do substitutivo, em turno complementar ou poderão ser oferecidas emendas ao
substitutivo até o encerramento da discussão.
Há, sobre a mesa, 78 emendas que serão lidas.
As de nºs 7, 16 e 17 apresentadas pela Senadora Kátia Abreu deixam de ser lidas tendo em vista que
foram retiradas pela autora.
São os seguintes as Emendas de Plenário apresentadas ao Substitutivo:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Concedo a palavra ao Senador Jorge Viana
para proferir parecer sobre as emendas em substituição à Comissão do Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle e também em nome
do Senador Luiz Henrique.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Sr. Presidente, eu estou meio desabituado aqui aos
teclados do Senado, e eu queria retiﬁcar o meu voto,
eu votei errado e meu voto é “Não”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A manifestação de V. Exª constará da Ata.
Senador Jorge Viana com a palavra para proferir
parecer sobre as emendas.
PARECER Nº 1.357, DE 2011 – PLEN
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
conforme estabelece o Regimento e tendo o Senador
Luiz Henrique me dado a preferência, o Regimento
estabelece para uma matéria em regime de urgência
que as emendas sejam apresentadas e apreciadas
pelo Relator durante a Sessão. Confesso que o Relatório é a soma de um conjunto de contribuições das
Senadoras e dos Senadores, mas nós tivemos um
conjunto grande de emendas que aperfeiçoam o texto. E eu estou acatando as Emendas de nº 4, do turno
suplementar; de número 12; de número 34; de número
36; de número 39, de número 51; de número 52; de
número 53; de número 54; de número 55; 56; 57; 58;
59 e, tem um conjunto de Emendas de Redação que
foram apresentadas pelo Senador Pedro Taques, que
são de número 63; 64; 65; 66; 67; 68 e, mais, Emendas
de número 76; 77; 78; 79; 80; 81.
Essas Emendas, Sr. Presidente, elas ajudam a
aperfeiçoar a matéria, estão consonância com a construção que o Senador Luiz Henrique e eu, juntos, com
os demais membros das Comissões demos a essa
matéria, e esse é meu parecer sobre as Emendas
que acato.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Parecer é favorável às Emendas de nºs 4,
12, 34, 36, 39, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 76, 77, 78, 79, 80 e 81.
As Srªs e Srs. Senadores que aprovam, permaneçam como se estão.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Sr. Presidente, ressalvado os destaques, por
favor.
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O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, só peço uma retiﬁcação, porque eu devo
ter, segundo me estão informando, lido 59 e eu não
estou aprovando a Emenda 59. Estou aprovando a
Emenda 60.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM
– GO) – Sr. Presidente, só para lembrar que há destaques, então a votação é ressalvado os destaques.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AC) – Sim.
Se alguém deseja discutir o parecer do Relator
a respeito das emendas. (Pausa.)
Então, vamos ler os destaques.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Exª
eu desejo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AC) – Com a palavra V. Exª, para discutir.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – É
o destaque que vai ser discutido?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AC) – Os destaques serão lidos, ainda. Porque a
matéria é longa, o assunto é complexo, de maneira
que temos que seguir toda tramitação estabelecida.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – O Senador está informando, Presidente Sarney, que agora ele
vai anunciar os destaques que ele tinha acordado aqui.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu queria
ouvir de V. Exª se vou dar o parecer sobre as emendas
rejeitadas e depois tratamos dos destaques?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AC) – V. Exª pode dar imediatamente o parecer sobre
as outras emendas.
São rejeitadas? V. Exª rejeita?
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – As demais emendas estão rejeitadas.
E agora nós temos os destaques para tratarmos.
Obviamente que ﬁca a critério do Plenário a condução.
Eu queria antes fazer um registro do empenho que
a Senadora Lídice apresentou duas emendas tratando
da situação do sistema agroﬂorestal e eu solicitei a ela
que retirasse as emenda, por entender que o texto já
contempla a propositura dessa querida Senadora que
nos ajudou também na construção.
E aqui temos os destaques.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AC) – As outras emendas o Relator deu parecer
contrário.
As Srªs e Srs. Senadores que aprovarem permaneçam como se encontram (Pausa.)
A Senadora Marinor pediu para encaminhar.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, enquanto a Senadora Marinor se desloca,
queríamos registrar o seguinte: há um acordo para
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que só votemos quatro destaques: os Destaques nºs
10, 49, 74 e 82. O restante será rejeitado em bloco,
Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Sr. Presidente, por favor, só esclareça qual é a Emenda nº 74.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Emenda nº 74: suprima-se o § 5º do art. 12
do substitutivo aprovado na CMA ao Projeto de Lei da
Câmara nº 30, de 2011.
Entre os destaques que vamos votar, esses quatro destaques serão votados.
Com a palavra a Senadora Marinor, para encaminhar a votação.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, queria pedir a paciência dos
que resmungaram um pouco quando pedi a palavra,
porque tenho certeza de que estes minutos que vou
usar da palavra aqui não vão, de maneira alguma,
atrapalhar a festa que tenho certeza será feita daqui a pouco pelos que se somaram aos interesses
do agronegócio, pelos que se colocaram, de forma
muito clara, quando retiraram suas emendas ainda
nas comissões, acreditando na possibilidade de um
acordo, um acordo que tiraria uma média entre os
interesses dos radicais, como aqui foi anunciado por
um Senador que me antecedeu, e os interesses dos
criminosos, que são os desmatadores.
Eu preﬁro ser radical nos meus princípios.
Radical signiﬁca ir à raiz. Radical signiﬁca não
abrir mão dos seus princípios e usar todos os instrumentos legais que estiverem à disposição da aﬁrmação
desses princípios. Mesmo que eles sejam derrotados,
como já foram, de forma vergonhosa, na Câmara Federal. Mesmo que sejam derrotados, como foram hoje
aqui, e serão daqui a pouco, nos destaques. Mesmo
que alguns e o Senador Jorge Viana e outros, com
todo o respeito pela história anterior de luta ambiental
junto com os ambientalistas, venham para a tribuna
e digam que esse é o Código do consenso, que esse
é o Código do Brasil – como alguns aqui disseram.
Como se a maioria da classe trabalhadora, do povo
brasileiro, mesmo que representado aqui em minoria, não existisse, não estivesse em desacordo com
esse alinhamento que o Governo Federal acabou assumindo através da manifestação pública dos seus
representantes na Câmara e no Senado. Como se
não existissem trabalhadores e trabalhadoras que
não têm o que comer, que vivem da coleta de caranguejo nos mangues.
Mas eu quero aqui dizer para quem reivindica
a enxada, o machado, o trabalho forçado, que muita
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gente não terá mais como pegar na enxada, não terá
mais como pegar no terçado, porque as motosserras
funcionarão numa movimentação muito mais rápida,
muito mais acelerada, porque agora o crime ambiental
se institucionaliza a partir da votação vergonhosa do
Código Florestal!
E, como disse aqui o Senador Randolfe, o tempo dirá. As lutas que virão vão reﬂetir este momento
que, de fato, é histórico. E alguns ex-ambientalistas,
ex-defensores da natureza, ex-defensores da população pobre, ex-defensores que usam os trabalhadores
da agricultura familiar para fazer uma referência negativa... Porque não dá para comparar as condições
indignas dos pequenos produtores rurais com os grandes produtores deste País, os plantadores de soja, os
exportadores, os criminosos, que, lá na minha região,
no baixo e médio Amazonas e no Tapajós têm desmatado e plantado a discórdia...
(Interrupção do som.)
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Não
dá para fazer comparação!
Infelizmente, a voz dos que colocam mais de 73%
dos alimentos na mesa do povo brasileiro está pouco
representada neste momento aqui. Pouco representada, mas dignamente representada. E nós, do PSOL,
não abriremos mão, em momento algum, da radicalidade dos nossos princípios e da defesa dessa grande
maioria do povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vamos proceder à leitura e à votação dos requerimentos.
Peço atenção ao Plenário.
Votaram os requerimentos de destaque para as
Emendas 10, 49, 74 e 82, com parecer favorável, conforme o acordo das Lideranças.
São os seguintes os requerimentos:
REQUERIMENTO No 1.485, DE 2011
Destaque de emenda para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado
da emenda no 10 ao Substitutivo ao Projeto de Lei da
Câmara no 30, de 2011.
Sala das Sessões,
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE
Nº 1.486, DE 2011 – PLENÁRIO
(Do Senador Valdir Raupp)
Com fundamento no disposto no art. 312, do
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro seja
destacada a Emenda no 49, ao PLC no 30/11, para votação em separado.
Sala das Sessões, – Senador Valdir Raupp.
REQUERIMENTO No 1.486-A, DE 2011-SF
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro o Destaque de Votação em Separado da Emenda no 49, apresentada ao Substitutivo ao
PLC no 30/2011.
Sala das Sessões, de 2011 –
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O requerimento.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – O
requerimento.
Favorável o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Estamos favoráveis...
Em votação o requerimento dos destaques.
Os que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os demais requerimentos de destaque, em
globo, têm parecer contrário.
São os seguintes os requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 1.489, DE 2011–SF
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro o Destaque de Votação em Separado da Emenda nº 2, apresentada ao Substitutivo, ao
PLC nº 30/2011.
Sala das Sessões, de 2011. – Senador Lindbergh Farias.

REQUERIMENTO No 1.487, DE 2011-PLEN.
Requeiro, nos termos do inciso II do art. 312
do Regimento Interno do Senado Federal, destaque
para votação em separado da Emenda no 74-PLEN ao
PLC no 30, de 2011, nos termos da Emenda no 3-CMA
(Substitutivo).
Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodrigues (PSOL/AP) – Senador João Capiberibe (PSB/
AP).
REQUERIMENTO No 1.488, DE 2011
Destaque de emenda para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado da emenda no 82 ao Substitutivo Projeto de Lei da
Câmara no 30, de 2011.
Sala das Sessões, –

REQUERIMENTO Nº 1.490–PLEN
Requeiro, nos termos do art. 312, II, do RISF,
destaque para Votação em Separado da emenda nº 5,
de 2011, ao Projeto de Lei da Câmara nº 5, de 2011.
Sala de Reuniões, de novembro de 2011. – Senador Marcelo Crivella.
REQUERIMENTO Nº 1.491-PLEN
Requeiro, nos termos do art. 312, II, do RISF,
destaque para Votação em Separado da emenda
nº 6, de 2011, ao Projeto de Lei da Câmara nº 30,
de 2011.
Sala de Reuniões, de novembro de 2011. – Senador Marcelo Crivella.
REQUERIMENTO Nº 1.492-PLEN
Requeiro, nos termos do art. 312, II, do RISF,
destaque para Votação em Separado da emenda
nº 8, de 2011, ao Projeto de Lei da Câmara nº 30,
de 2011.
Sala de Reuniões, de novembro de 2011. – Senador Marcelo Crivella.
REQUERIMENTO Nº 1.493-PLEN

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Não o parecer favorável, Sr. Presidente. Favorável o
destaque, para nós separarmos a votação.

Requeiro, nos termos do art. 312, II, do RISF,
destaque para Votação em Separado da emenda nº 9,
de 2011, ao Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 2011.
Sala de Reuniões, de novembro de 2011. – Senador Marcelo Crivella.
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REQUERIMENTO Nº 1.494 – PLEN
Requeiro, nos termos do art. 312, II, do RISF, destaque para Votação em Separado da Emenda nº 11,
de 2011, ao Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 2011.
Sala de Reuniões, de novembro de 2011. – Senador Marcelo Crivella.
REQUERIMENTO Nº 1.495, DE 20011-SF
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro o Destaque de Votação em Separado
da Emenda nº 14, apresentada ao PLC nº 30, de 2011
(Substitutivo ao PLC nº 30/2011).
Sala das Sessões, – Senador Lindbergh Farias.
REQUERIMENTO Nº 1.496 – PLEN
Requeiro, nos termos do art. 312, II, do RISF, destaque para Votação em Separado da Emenda nº 15,
de 2011, ao Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 2011.
Sala de Reuniões, de novembro de 2011. – Senador Marcelo Crivella.
REQUERIMENTO Nº 1.497 – PLEN
Requeiro, nos termos do art. 312, II, do RISF, destaque para Votação em Separado da Emenda nº 18,
de 2011, ao Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 2011.
Sala de Reuniões, de novembro de 2011. – Senador Marcelo Crivella.
REQUERIMENTO Nº 1.498 – PLEN
Requeiro, nos termos do art. 312, II, do RISF, destaque para Votação em Separado da Emenda nº 21,
de 2011, ao Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 2011.
Sala de Reuniões, de novembro de 2011. – Senador Marcelo Crivella.
REQUERIMENTO Nº 1.499 – PLEN
Requeiro, nos termos do art. 312, II, do RISF, destaque para Votação em Separado da emenda nº 22,
de 2011, ao Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 2011.
Sala de Reuniões, de novembro de 2011. – Senador Marcelo Crivella.
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Votação em Separado da emenda nº 26, oferecida ao
PLC nº 30, de 2011.
Sala das Sessões, 6 de dezembro de 2011. –
Senador Aloysio Nunes Ferreira.
REQUERIMENTO Nº 1.502, DE 2011-SF
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro o destaque de Votação em Separado da emenda nº 29, apresentada ao Substitutivo, ao
PLC nº 30/2011.
Sala das Sessões,
de 2011 – Senador
Lindbergh Farias.
REQUERIMENTO Nº 1.503, DE 2011-SF
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro o destaque de Votação em Separado da emenda nº 33, apresentada ao Substitutivo, ao
PLC nº 30/2011.
Sala das Sessões,
de 2011 – Senador Lindbergh Farias.
REQUERIMENTO Nº 1.504, DE 2011-SF
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro o Destaque de Votação em Separado
da Emenda nº 36, apresentada ao PLC nº 30, de 2011
(Substitutivo ao PLC nº 30/2011).
Sala das Sessões, – Senador Lindbergh Farias
_ Senadora Ana Rita Esgario.
REQUERIMENTO Nº 1.505, DE 2011-PLEN
Requeiro, nos termos do inciso II do art. 312
do Regimento Interno do Senado Federal, destaque
para votação em separado da Emenda nº 40-PLEN ao
PLC nº 30, de 2011, nos termos da Emenda nº 3-CMA
(Substitutivo).
Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodrigues – Senadora Marinor Brito.
REQUERIMENTO Nº 1.506, DE 2011-PLEN

Requeiro, nos termos do art. 312, II, do RISF, destaque para Votação em Separado da emenda nº 23,
de 2011, ao Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 2011.
Sala de Reuniões,
de novembro de 2011. –
Senador Marcelo Crivella.

Requeiro, nos termos do inciso II do art. 312
do Regimento Interno do Senado Federal, destaque
para votação em separado da Emenda nº 41-PLEN ao
PLC nº 30, de 2011, nos termos da Emenda nº 3-CMA
(Substitutivo).
Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodrigues – Senadora Marinor Brito.

REQUERIMENTO Nº 1.501, DE 2011

REQUERIMENTO Nº 1.507, DE 2011-PLEN

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro destaque para

Requeiro, nos termos do inciso II do art. 312
do Regimento Interno do Senado Federal, destaque
para votação em separado da Emenda nº 42-PLEN ao

REQUERIMENTO Nº 1.500 – PLEN

DEZEMBRO 2011
52208

Quarta-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PLC nº 30, de 2011, nos termos da Emenda nº 3-CMA
(Substitutivo).
Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodrigues – Senadora Marinor Brito.
REQUERIMENTO Nº 1.508, DE 2011-PLEN
Requeiro, nos termos do inciso II do art. 312 do Regimento Interno do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda nº 43-PLEN ao PLC nº 30,
de 2011, nos termos da Emenda nº 3-CMA (Substitutivo).
Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodrigues – Senadora Marinor Brito.
REQUERIMENTO Nº 1.509, DE 2011-PLEN
Requeiro, nos termos do inciso II do art. 312 do
Regimento Interno do Senado Federal, destaque para
votação em separado da Emenda nº 44-PLEN ao PLC
nº 30, de 2011, nos termos da Emenda nº 3 – CMA
(Substitutivo).
Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodrigues – Senadora Marinor Brito.
REQUERIMENTO Nº 1.510, DE 2011-PLEN
Requeiro, nos termos do inciso II do art. 312 do Regimento Interno do Senado Federal, destaque para votação em separado da Emenda nº 45-PLEN ao PLC nº 30,
de 2011, nos termos da Emenda nº 3-CMA (Substitutivo).
Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodrigues – Senadora Marinor Brito.
REQUERIMENTO Nº 1.511, DE 2011-SF
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro o Destaque de Votação em Separado da Emenda nº 46, apresentada ao Substitutivo, ao
PLC nº 30/2011.
Sala das Sessões, – Senador Lindbergh Farias.
REQUERIMENTO DE DESTAQUE
Nº 1.512, DE 2011 – PLENÁRIO
(Do Senador Valdir Raupp)
Com fundamento no disposto no art. 312 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro seja
destacada a Emenda nº 50, ao PLC nº 30/11, para
votação em separado.
Sala das Sessões, – Senador Valdir Raupp.
REQUERIMENTO Nº 1.513, DE 2011-PLEN
Requeiro, nos termos do inciso II do art. 312
do Regimento Interno do Senado Federal, destaque
para votação em separado da Emenda nº 73-PLEN ao
PLC nº 30, de 2011, nos termos da Emenda nº 3-CMA
(Substitutivo).
Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodrigues – Senador João Capiberibe.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os Srs. Senadores e Senadoras que aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Recusados. Rejeitados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vamos votar o Substitutivo, ressalvadas as
emendas e as matérias destacadas.
Em votação o Substitutivo.
Os Srs. Senadores e Senadoras que o aprovarem
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– É só para registrar o voto contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Votação, em globo, das emendas de parecer
favorável.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Eu queria registrar o meu voto contrário também, Excelência.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registrará o voto de V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Quero registrar o voto contrário também, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Votação das emendas de parecer favorável, de
acordo com o relatório feito, e lidas pela Mesa.
Os que concordarem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
Vamos agora votar, em globo, as emendas de parecer contrário, ressalvadas as emendas destacadas.
As Senadoras e Senadores que aprovarem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitadas.
Votação das Emendas nºs 10, 49, 74 e 82, já
destacadas.
O Senador Demóstenes Torres tem a palavra para
defender a Emenda destacada de nº 10.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, esta é
uma emenda de autoria intelectual da Ministra Izabella,
que acho da maior importância.
Diz o art. 6º do substitutivo o seguinte:
Consideram-se, ainda, de preservação
permanente, quando declaradas de interesse [...] [público], por ato do Chefe do Poder
Executivo, as áreas cobertas com ﬂorestas ou
outras formas de vegetação destinadas a uma
ou mais das seguintes ﬁnalidades: [...]
Retira a expressão “de interesse social”, melhor
dizendo. Por quê? Porque há a hipótese também de
utilidade pública, que já é consagrada no direito. Então,

492

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

a proposta é retirar a expressão “interesse social”, para
que ﬁque contida “interesse social e utilidade pública”.
É o pedido, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Emenda destacada nº 10.
O parecer é favorável.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – O
parecer é contrário, do Relator.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Jorge Viana, pergunto a V. Exª sobre
o parecer sobre a Emenda de nº 10, destacada.
As emendas de parecer contrário já foram votadas, em globo. Agora, estamos destacando as quatro
emendas.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Está
certo. O Relator tem de dar parecer sobre o destaque.
O Presidente está correto.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu só estou pedindo para o Relator conﬁrmar.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – A Emenda nº 10, o meu parecer foi pela rejeição, e o Senador
Demóstenes pediu destaque para que pudesse apresentar as ressalvas no Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação o Destaque à Emenda nº 10.
Os Senadores que concordarem permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Rejeitada.
Emenda nº 49.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, não está clara a rejeição. Sr. Presidente, não está clara a rejeição.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Há dois requerimentos de destaque...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Não está clara a rejeição.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – ... do Senador Lindbergh Farias e do Senador
Valdir Raupp.
Senador Jorge Viana, o parecer de V. Exª conﬁrma? Era pela rejeição?
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Foi
pela rejeição.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Qual
é, Excelência?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Requerimento de destaque à Emenda nº 49.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – Sr.
Presidente, eu quero defender o destaque.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Para
encaminhar, Excelência.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – Sr.
Presidente, para encaminhar.
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A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Para
encaminhar, Excelência.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Só
pode encaminhar o autor do destaque. Senadores Valdir Raupp e Lindbergh Farias.
Senador Valdir Raupp, V. Exª tem a palavra.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, inclua-se, onde couber, no PLC nº 30, de 2011, nos termos do substitutivo
aprovado pela Comissão de Meio Ambiente e Defesa
do Consumidor, Fiscalização e Controle, o seguinte
artigo, renumerando-se os subsequentes:
Art. Pelo período de 10 anos, contados da
data da publicação desta Lei, ﬁca suspensa a
concessão de novas autorizações para supressão de vegetação nativa do Bioma Amazônia.
§1º Não se aplica a suspensão prevista
no caput nos seguintes casos:
I – utilidade pública;
II – interesse social;
III – atividade de pesquisa e extração e
os acessos, exploração, produção e transporte
dutoviário de petróleo, gás natural e minério,
desde que legalmente autorizadas;
IV – manejo ﬂorestal sustentável [aí seria
para a extração de madeira e de essências].
§2º Nas áreas rurais inferiores a cinco
hectares, poderá o detentor do domínio ou da
posse rural pleitear junto ao órgão ambiental
estadual autorização para desmatamento de
área que não se encontre inserida em área de
preservação permanente e de reserva legal,
mediante realização de prévio cadastro técnico federal e respectivo licenciamento ambiental rural.
§3º As autorizações de desmatamento
em vigor, na data da publicação desta Lei, serão válidas até a data do seu vencimento, não
podendo ser renovadas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a emenda,
já acatada pelo Senador Jorge Viana, do Senador Acir
Gurgacz transforma as áreas ainda não desmatadas
em ativo econômico. O produtor poderá fazer dinheiro
das áreas preservadas muito mais do que derrubadas
ou queimadas. Ela pode servir como servidão, como
ativo econômico.
Por isso, essa emenda do Senador Acir Gurgacz ajudou muito a minha emenda. E eu acredito que
seria um avanço muito grande para a soberania do
Brasil, para a soberania da Amazônia, fazer com que
a ﬂoresta, a exemplo do Estado do Amazonas, do Se-
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nador Eduardo Braga, possa dar lucro, com a ﬂoresta
em pé, e não derrubada.
E entrei com essa emenda também por entender
que os pequenos produtores e médios produtores já
tiveram suas áreas consolidadas sem precisar fazer
o reﬂorestamento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação.
Senadoras e Senadores que o aprovarem permaneçam como estão. (Pausa)
Rejeitada.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Sr.
Presidente, pedi para encaminhar aqui.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, para registrar...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Não, a senhora não pode encaminhar, porque
só o autor do requerimento que pode encaminhar, pelo
Regimento.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, para registrar meu voto favorável à emenda do Senador Raupp.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – O meu também.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) –
Sr. Presidente, para registrar o voto do Senador Eduardo
Braga favorável à emenda do Senador Valdir Raupp.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Presidente...
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registrará.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, para registrar o voto do
PSB favorável.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (PR – AM) –
Para registrar, Alfredo, PR, favorável ao Raupp.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Sr. Presidente, o Senador Ricardo Ferraço acompanha o destaque do Senador Valdir Raupp.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – O
Senador Aécio Neves vota favoravelmente ao destaque
de desmatamento zero do Senador Raupp.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Senador Paulo Davim favorável à emenda.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, foi aprovado.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Peço a cada um que demonstrar que está vo-
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tando que diga o seu nome para constar da Ata e a
sua manifestação de voto.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Senador Valadares vota favorável à
emenda do Senador Valdir Raupp.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Senador João Capiberibe vota favorável à emenda do
Senador Raupp.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Presidente Sarney...
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Senador
Paulo Davim, favorável à emenda do Senador Raupp.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Senador Lindbergh, favorável à emenda do Senador
Raupp.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB –
ES) – Senador Ricardo Ferraço, reiterando, favorável
à emenda do Senador Raupp, tolerância zero para o
desmatamento na Amazônia.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Senadora Lídice da Mata, votando favorável.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Reiterando, o Senador Eduardo Braga vota a favor
da emenda do Senador Valdir Raupp.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB –
PB) – Cássio Cunha Lima vota a favor da emenda do
Senador Raupp.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Essa
é uma demonstração, Presidente Sarney – vou declarar meu voto...
O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Blairo Maggi vota contra.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Reiterando, Senador Aécio...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP. Fazendo soar a campainha.) – Senadora, a matéria já votada. Os Senadores estão apenas registrando
em Ata as suas posições.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – ...favoravelmente.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Para
declarar meu voto, Excelência.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – Sr.
Presidente, não é maioria, não, a favor da emenda do
Senador Raupp? Acho que é maioria, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, a maioria está a favor. Se é maioria,
está aprovada.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Inácio Arruda, com Raupp.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Aloysio, a favor. Aloysio Nunes, sim.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Sr.
Presidente, para mostrar, na declaração do meu voto a
favor da emenda, que vale a pena manter a radicalidade, já que essa emenda não tinha sido votada sequer
nas Comissões e tinha vindo para o plenário rejeitada
pelo Relator Jorge Viana.
Parabéns pela insistência.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Senadores e Senadoras, por favor, quero explicar
que a matéria foi colocada em votação, foi rejeitada,
não houve nenhum pedido de veriﬁcação, que até não
podia ser feito por causa de uma hora, e os Senadores
estão registrando as suas posições.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, pela checagem da maioria das posições, está aprovada...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Mas já foi votado, Senador.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Mas, pela checagem das posições, estava aprovado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Já foi votado. Os Líderes é que votam e, na
forma do Regimento, afere-se a votação pelos líderes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Aloysio Nunes, “sim”.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Voto favorável, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vamos votar a Emenda 74, destaque...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Sr. Presidente!
Só para registrar, com muita alegria, a presença,
aqui no plenário, da Ministra Izabella Teixeira, Ministra
do Meio Ambiente, que teve uma participação muito
importante na construção do diálogo que permitiu esse
entendimento, para que pudéssemos estar votando o
Código Florestal neste ambiente. Embora tenhamos
algumas discordâncias, o painel demonstra uma ampla maioria construída aqui por esta Casa.
Parabéns à Ministra Izabella Teixeira pelo trabalho que realizou de construção desse entendimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem
revisão do orador.) – Pela ordem, Sr. Presidente, para
um breve registro.
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Muitas vezes, às vezes até em meu partido, questiona-se a existência do Senado Federal, mesmo aqueles que votaram contrariamente, pessoas como a nossa
querida Senadora Marina Silva, que faz objeções ao
que foi votado. Mas todos reconhecem que o Senado
Federal, muito graças à colaboração de todos – em
especial dos Relatores Jorge Viana e Luiz Henrique,
Senadores que se empenharam e se dedicaram tanto
– avançou muito em relação ao que fez a Câmara. E V.
Exª e todos os Senadores estão de parabéns.
É um registro importante que se faz, de como o
Senado, às vezes, pode melhorar muito aquilo que faz
a Câmara dos Deputados.
Faz sentido a nossa Casa, portanto, Sr. Presidente.
Só isso.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vamos votar a Emenda 74. O autor do destaque é o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Sr. Presidente, para encaminhar.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, a autoria é minha e do Senador Capiberibe. Então...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Só o Senador Randolfe Rodrigues, que é o autor do requerimento, pode encaminhar. Ninguém mais
pode encaminhar, pelo Regimento.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Sr. Presidente, só uma questão. É porque esta emenda
é de autoria minha e do Senador Capiberibe. Pergunto
a V. Exª se o encaminhamento não poderia ser feito
por nós, em conjunto.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O requerimento está assinado por V. Exª, que
é o autor do requerimento. O Senador Capiberibe não
chegou a assinar.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Esse mesmo texto também está assinado pelo Senador Capiberibe.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sim, mas V. Exª tem a palavra como autor do
requerimento.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Perfeito,
Presidente.
Presidente, eu queria só registrar que este destaque tem relação direta com o Estado do Amapá, e V.
Exª é Senador eleito por lá. Esta emenda é assinada
por mim e também assinada, subscrita pelo Senador
João Capiberibe.
Sr. Presidente, se há uma coisa de que temos
muito orgulho no Estado do Amapá é sermos o Es-
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tado da Federação que tem 70% de seu território em
unidades de conservação.
Quero destacar que nós dialogamos com o Senador Jorge Viana em relação a esse texto. Quero
destacar aqui que a emenda acatada pelo Senador
Jorge Viana em relação a esse texto melhorou muito o
texto original. O texto original era claramente uma exceção que prejudicava o Amapá. O texto original dessa
emenda deixava claro que, nos Estados que têm mais
de 70% do seu território em unidades de conservação,
seria possível reduzir a Reserva Legal na Amazônia
de 80% para 50%.
O texto do Senador Jorge Viana faz uma correção
com relação a isso. Mas a nossa manifestação, minha
e do Senador João Capiberibe – e quero destacar aqui
a conquista que tivemos, em especial durante o período do Governo do Senador Capiberibe lá no Amapá,
em relação à conquista de unidades de conservação
no Amapá.
Nós temos um acordo ﬁrmado entre o Estado
amapaense – é por isso que o Governador do Amapá
é favorável a essa emenda supressiva que estamos
aqui subscrevendo –, um acordo com a sociedade
amapaense, um acordo ﬁrmado por todas as partes
há pelo menos 15 anos – reitero, desde o Governo
do Senador Capiberibe –, em que podemos conviver
conservando as ﬂorestas, podemos e devemos tirar
das ﬂorestas o seu uso sustentável, podemos e queremos conviver com 70% do nosso território em unidades de conservação e não queremos a redução da
nossa Reserva Legal.
Essa é uma manifestação, é um acordo histórico ﬁrmado pela sociedade amapaense; é um acordo
histórico que não queremos relativizar.
É por isso que, embora eu repita que tenha havido melhora na emenda acatada pelo Senador Jorge
Viana, para nós o ideal é a supressão desse texto. É o
ideal. E nós queremos a supressão desse texto porque
esse texto afetará diretamente o Amapá.
E me permita aqui dizer ao senhor alguns dados.
O Estado do Amapá tem 70% de unidades de
conservação; o Acre tem 50%; o Amazonas tem 59,9%;
o Maranhão tem 26,1%; o Mato Grosso tem 19%; o
Pará tem 55%; Rondônia tem 42%; Roraima tem 58%
e o Tocantins tem 21,4% de unidades de conservação.
Ou seja, o texto como está só afetará diretamente o
Estado do Amapá. Permitam-me, inclusive, dizer que
o texto como está é inconstitucional porque fere claramente o que está previsto no art. 19, inciso III, da
Constituição da República, isto é, que é proibida, que
é vedada a distinção entre entes federativos e entre
cidadãos da República Federativa do Brasil.
Existe claramente a vedação constitucional.
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Tenho certeza de que nós, e o próprio Governo
do Amapá não se intimidará e moverá uma ação direta de inconstitucionalidade em relação a esse texto se
ele for aprovado da forma como está. É claramente...
Esse texto, da forma como está, afetará o Estado
do Amapá. Esses dados que citei não são meus; são do
Ministério do Meio Ambiente e afetam uma conquista
da sociedade amapaense e uma conquista resultante
do acordo ﬁrmado na sociedade amapaense há, pelo
menos, dezesseis anos.
Quero reiterar que essa conquista de termos unidades de conservação federal, de termos unidade de
conservação estadual, lembrando a primeira unidade
de conservação, uma das primeiras reservas extrativistas do Brasil, logo após a morte de Chico Mendes,
logo após a conquista do instituto das reservas extrativistas, ocorreu no Amapá.
Quero reiterar que o conjunto das unidades de
conservação que temos no Amapá é uma conquista
que a sociedade do Amapá, há pelo menos dezesseis
anos, assegurou e não há de nossa parte nenhuma
intenção de abrir mão dessa conquista.
Por isso, Presidente, nós ﬁzemos essa emenda, que, reitero, é de minha autoria e do Senador
João Capiberibe. Permita-me dizer, Presidente, essa
é uma emenda que o senhor também, como Senador
da bancada do Amapá... Ficaríamos muito gratos se
essa emenda fosse acolhida pelo conjunto da bancada
do Amapá. É uma emenda do Governo amapaense, é
uma emenda da sociedade amapaense, e esse é um
apelo que fazemos ao Plenário, porque o que queremos é a supressão desse texto.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Quero incorporar-me à bancada do Amapá
e dizer que os argumentos de V. Exª são também os
meus argumentos.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Obrigado, Presidente. Ficamos muito honrados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Concedo a palavra ao Senador João Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, assim como
convivemos com as diferenças na política, eu acredito
que na economia é possível que possamos também
estabelecer essas diferenças. Podemos ter dois modelos se combinando na nossa economia. O Amapá tem
72% da sua área sob regime de preservação. Portanto,
há uma possibilidade concreta, clara de se construir
ali essa combinação entre a atividade econômica e a
preservação ambiental. Acredito que esse modelo de
desenvolvimento pelo qual venho lutando é viável e
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possível. A ﬂoresta em pé pode produzir valores econômicos tanto quanto um hectare de pasto ou de soja.
O que nós precisamos é de conhecimento para poder
extrair riqueza da nossa ﬂoresta. Produtos madeireiros
e não madeireiros e alguma experiência nós temos na
Amazônia. Nós insistimos é para que não se coloquem
as ﬂorestas do Amapá sob essa ameaça, porque aqui
está muito claro e o Senador Randolfe já esclareceu
que o Amapá é o único Estado da Federação com mais
de 65% de sua área sob algum tipo de estatuto jurídico
de reserva ou de terras indígenas homologadas. Não
há nenhum outro Estado nessa situação.
Então, essa lei seria feita apenas para ser cumprida no Estado do Amapá. Eu consultei alguns juristas,
eu consultei o Senador Pedro Taques, eu consultei o
Senador Demóstenes, expliquei a ele de que se trata
e eles conﬁrmaram que, aprovado o texto, ele pode ser
contestado no Supremo Tribunal Federal.
Creio que a responsabilidade de fazer leis é nossa, deste Plenário. E aqui temos a possibilidade de
fazer uma lei clara, para ser cumprida, e a supressão
desse artigo não vai mudar o Código Florestal, mas vai
mudar, sim, nossa situação lá do Amapá, vai manter
o Amapá longe da ameaça. Uma vez aprovado esse
dispositivo, corremos o risco de perder oitocentos mil
hectares de ﬂoresta. Não nos interessa. É a Bancada
do Amapá unida aqui, o Senador José Sarney, o Senador Randolfe, eu, o Governador do Amapá, que já
manifestou sua preocupação.
Portanto, eu insisto para que a gente suprima...
Peço ao Relator Jorge Viana, o homem das cabeceiras,
que nos atenda, nós, que moramos lá na foz do rio.
Não queremos mexer nos 72% de áreas preservadas.
Deixem a nossa ﬂoresta como está!
Vamos pensar um modelo de desenvolvimento
capaz de usar essa ﬂoresta em benefício da nossa sociedade. Já construímos alguma experiência, como o
Acre já construiu. Portanto, as possibilidades são reais,
concretas. E o Brasil precisa olhar para essa alternativa.
Eu concordo sobre o agronegócio, a agricultura – eu
também sou da área. É necessário produzir no País,
mas também precisamos experimentar outro modelo
de desenvolvimento.
Eu faço um apelo a este Plenário, faço um apelo
ao relator para que possamos rejeitar essa emenda.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Sr.
Presidente Sarney.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os Srs. Senadores que aprovarem permaneçam como se encontram.
(Procede-se à votação.)
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A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Presidente Sarney.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) –
Presidente, pela ordem. O Relator tem de se manifestar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Relator já se manifestou.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Presidente Sarney.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Relator já se manifestou, rejeitando.
Rejeitada a matéria.
(Intervenções fora do microfone.)
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Presidente Sarney.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Peço aos Senadores que votaram contra que
registrem, que digam o seu nome para que Ata faça
constar.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Presidente Sarney, V. Exª faça o favor de olhar para o lado
daqui também um pouquinho, porque eu não pude...
V. Exª não enxerga, às vezes.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Desculpe-me se eu olhei para o Senador Braga.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – E olhe
que eu sou vermelha!
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Senador José Sarney, é o Senador Eduardo Braga
para registrar o voto contra a emenda, acompanhando
a Bancada do Amapá.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Favorável à emenda, favorável ao destaque; contra
a rejeição a essa emenda.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senadora Marinor.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Sem revisão da oradora.) – Eu queria também encaminhar.
Por um minuto, não tivemos o direito de pedir a
votação nominal. Estávamos esperando que o relator
se manifestasse sobre a emenda, o que é natural. Mais
uma vez, o Senador Jorge Viana nos deixa na mão,
porque o Regimento, no seu art. 293, diz que, procedida
à veriﬁcação e constatada a existência de quórum, de
número de Senadores, não será permitida nova veriﬁcação antes do decurso de uma hora. Não tem nada
no Regimento que diga que seja do ﬁnal da votação.
Portanto, por um minuto, o Senador Jorge Viana
não permitiu que ﬁzéssemos a votação nominal, mas
quero registrar o meu voto em favor do Amapá, em
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favor daquela maravilhosa região que não merece o
tratamento que esse novo texto está dando.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Emenda nº 82, de autoria do Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Tem a palavra para encaminhar.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, uma das
grandes reclamações que os ambientalistas fazem é
justamente de que, no futuro, algo semelhante ao que
está acontecendo aqui possa acontecer novamente. Ou
seja, as áreas foram desmatadas, houve uma infração
à lei e foi necessário que se ﬁzesse uma rearrumação
para possibilitar a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico, principalmente da agricultura
e da pecuária brasileiras.
Sr. Presidente, esteve aqui participando de uma
audiência pública o Ministro Herman Benjamin, que
fez uma observação interessante. O que ele disse?
Ele disse que, hoje, uma pessoa que tira uma xérox
de um capítulo de um livro cientíﬁco esgotado há 50
anos e distribui entre os colegas de classe pega uma
pena de dois a quatro anos de reclusão, ao passo
que alguém que desmata a ﬂoresta nativa, mesmo que seja em área de preservação permanente,
sujeita-se à detenção de, no máximo, três anos ou
multa. Ou seja, é mais grave hoje, pela legislação
brasileira, tirar uma cópia de um livro esgotado do
que desmatar.
O que propõe o Ministro? Eu acho que é interessante e encampei a ideia. Já que nós não vamos
desmatar mesmo no futuro... A ideia não é essa? O
compromisso não é esse? Nós não queremos mais que
haja desmatamento. Essa foi a última vez em que isso
aconteceu. Então, já que há cláusulas civis, estabelece-se também uma cláusula penal. Qual é a cláusula
penal? Revogam-se os artigos 38-A, 50 e 50-A da Lei
9.605, e o art. 38 passa a ter a seguinte redação.
Art. 38. Desmatar, destruir, daniﬁcar,
utilizar ou explorar economicamente ﬂoresta,
mata ou arvoredo, ainda que em formação,
sem autorização do órgão competente ou em
desacordo com a autorização expedida, a reclusão é de um a três anos. Se a área afetada
for inferior a cinco hectares, de um a três; de
dois a quatro anos, se até 50 hectares; de
dois a cinco anos, se até 100 hectares. Se o
crime for culposo, a pena será de um a três
anos. Se a área atingida for superior a 100
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hectares, as penas máximas e mínimas serão aumentadas de um ano por centena de
hectare desmatado.
Então, veja: é desmatar em desacordo, porque,
se há autorização do órgão ambiental, a pessoa pode
desmatar.
Mas se ela resolver ir adiante, mesmo sem autorização para desmatar, mesmo com toda a concessão que está sendo feita nessa lei, ela resolve ainda
amanhã praticar outro crime ambiental.
Então, essa emenda é no intuito de se criar uma
punição penal para quem no futuro – repito: é só no futuro, porque daqui para trás está tudo resolvido – mas
para quem no futuro resolver desmatar em desacordo
com a lei que nós estamos agora aprovando.
Nós temos algum medo disso? Não é o nosso
discurso? Nós não estamos dizendo que é isso mesmo que nós queremos, de agora em diante nós vamos
cumprir a lei e não vai ter mais desmatamento? Então,
que se aprove essa emenda com o ﬁm de se punir severamente quem desrespeitar a nova determinação
que nós estamos aprovando hoje.
É isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação.
As Senadoras e os Senadores que aprovarem
permaneçam como se encontram. O parecer é contrário. (Pausa.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Rejeição. Rejeição.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Rejeitado.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, o PSDB é favorável à emenda do Senador
Demóstenes. O PSDB registra o voto favorável.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, o PSOL é favorável. O PSOL é favorável à emenda do Senador Demóstenes.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, Senado Eunício Oliveira. Voto com o
Senador Demóstenes.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Sr. Presidente, hoje, no País, temos diﬁculdades para prender
quem mata, quem estupra, quem assassina. Não tem
jeito, gente! Vai faltar presídio.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr.
Presidente, Senadora Lídice da Mata. Voto favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Essa foi a última votação que tivemos da matéria.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação ﬁnal:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Discussão da redação ﬁnal.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Sr. Presidente, pela ordem. Senador Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Deixa votar a redação ﬁnal.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Não é exatamente para discutir a redação ﬁnal, mas
para pedir a V. Exª que registre...
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Queria registrar meu voto, Excelência.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Também quero registrar o meu voto.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
...pronunciamento que gostaria de ter feito integralmente
no dia de hoje, mas é uma homenagem ao ex-Deputado
comunista que completou cem anos no dia de ontem,
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Carlos Marighella. Peço a V. Exª que acolha nos Anais a
homenagem a esse grande lutador brasileiro. Obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR INÁCIO ARRUDA
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, quero registrar o centenário, que comemoramos ontem, do nascimento do comunista baiano e herói
do povo brasileiro, Carlos Marighella. Ele foi deputado
constituinte pelo Partido Comunista do Brasil, em 1946,
ao lado de Luiz Carlos Prestes, João Amazonas, Maurício Grabois, Jorge Amado e tantos outros.
Marighella era poeta, escritor, deputado e, nos
anos da ditadura militar, um dos líderes da guerrilha
urbana no Brasil. Hoje, em Salvador, a Comissão de
Anistia fará um pedido de desculpas formal aos familiares do revolucionário, assassinado numa cilada
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montada pela repressão em 4 de novembro de 1969,
em São Paulo.
Marighella enfrentou duas ditaduras, a do Estado
Novo e a de 1964, sendo preso e torturado barbaramente
em ambas. Um dos sete ﬁlhos do um operário imigrante
italiano, Augusto Marighela, e da neta de escravos trazidos do Sudão, a negra baiana Maria Rita do Nascimento,
Carlos se vinculou ao Partido Comunista no início da
década de 1930. Pouco antes, havia ingressado no curso de Engenharia Civil da Escola Politécnica da Bahia.
Sua primeira prisão foi em 1932, após escrever um
poema em que criticava o interventor Juracy Magalhães.
Libertado, interrompeu os estudos universitários
e se mudou para o Rio de Janeiro, onde prosseguiu
sua militância política. Em 1Q de maio de 1936, foi novamente preso e desta vez torturado pela polícia de
Filinto Müller. Permaneceu encarcerado por um ano,
sem nunca ter ido a julgamento. Ao sair da prisão,
passou a atuar na clandestinidade, até ser novamente preso e torturado, em 1939. Mesmo na prisão, foi
eleito, juntamente com Luiz Carlos Prestes, para o Comitê Central do Partido Comunista, na Conferência da
Mantiqueira, organizada por João Amazonas, Diógenes
Arruda, Mário Alves, Maurício Grabois, Pedro Pomar
e outros comunistas, na clandestinidade. Marighella
ﬁcou encarcerado até 1945, quando a luta popular
pela redemocratização do país conquistou a Anistia.
De volta à Bahia, foi eleito deputado constituinte
pelo Partido Comunista do Brasil. Foi o autor de grande
parte das emendas apresentadas pela nossa bancada. Com atuação marcada pela combatividade, fez do
plenário uma tribuna de denúncias da injustiça social
e da violência contra os trabalhadores. A situação dos
operários e camponeses de todo o país – em especial
os de sua terra natal – e a luta contra os baixos salários eram os temas preferenciais do parlamentar. Seu
mandato foi cassado pela Mesa da Câmara em janeiro
de 1948, na esteira da cassação do registro do Partido
Comunista, ocorrida em 1947.
Voltou para a clandestinidade e ocupou diversos cargos na direção partidária. Mudou-se para São
Paulo, onde ajudou a coordenar a greve operária de
1953, que envolveu mais de 400 mil trabalhadores e
saiu vitoriosa. Convidado pelo Comitê Central, passou
vários meses, em 1953 e 1954, na China, a ﬁm de conhecer de perto a recente revolução chinesa. Em maio
de 1964, após o golpe militar, resistiu e lutou contra os
policiais, levando um tiro bem perto do coração quando
gritou: “Viva a democracia”. O episódio está descrito
no seu livro “Por que resisti à prisão”.
Libertado em 1965 por decisão judicial, no ano
seguinte optou pela luta armada contra a ditadura, escrevendo “A Crise Brasileira”. Em dezembro de 1966,
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renunciou à Comissão Executiva Nacional do Partido
Comunista Brasileiro. Em agosto de 1967, participou da
I Conferência da OLAS (Organização Latino-Americana
de Solidariedade), realizada em Havana, Cuba. Aproveitando a estada em Havana, redigiu “Algumas questões sobre a guerrilha no Brasil”, dedicado à memória
do comandante Che Guevara. Em fevereiro de 1968
fundou o grupo armado Ação Libertadora Nacional.
Com o recrudescimento do regime militar, os órgãos de repressão passam a caçá-Io de forma mais
ostensiva, inclusive com cartazes de Procura-se. Na
noite de 4 de novembro de 1969 Marighella foi surpreendido por uma emboscada na alameda Casa Branca,
na capital paulista.
Foi executado a tiros em uma ação coordenada
pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury. Em 1996, o
Ministério da Justiça reconheceu a responsabilidade
do Estado pela morte de Marighella; em 7 de março
de 2008 foi decidido que sua companheira Clara Charf
deveria receber pensão vitalícia do governo brasileiro.
Viva Carlos Marighella, herói brasileiro, lutador
por um país sem miséria, sem exploração, um Brasil
socialista!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Depois de encerrada a votação, a Mesa vai
encaminhar para os Anais para ser publicado o discurso de V. Exª.
Discussão da redação ﬁnal.
Encerrada a discussão.
Em votação a redação ﬁnal.
As Srªs Senadoras e os Senadores que aprovarem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria volta à Câmara dos Deputados. (Palmas.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o próximo item da pauta era a regulamentação da Emenda
29. Nós estamos construindo um acordo para votar
essa matéria amanhã. Então, solicito a V. Exª que
não coloque em pauta hoje, pois nós já estamos em
adiantada hora. Mas amanhã a posição do Governo,
em entendimento com as oposições, será votar essa
matéria no mérito. Amanhã.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A matéria será adiada.
É a seguinte a matéria não apreciada e
transferida para a próxima sessão deliberativa ordinária:

538

Dezembro de 2011

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

2
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 121, DE 2007 – COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 1.314, de 2011)
Substitutivo da Câmara ao Projeto de
Lei do Senado nº 121, de 2007-Complementar (nº 306/2008, naquela Casa), de iniciativa
do Senador Tião Viana, que regulamenta o §
3º do art. 198 da Constituição Federal, para
dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços
públicos de saúde; institui contribuição social
destinadas à saúde; estabelece os critérios de
rateio dos recursos de transferências para a
saúde e as normas de ﬁscalização, avaliação
e controle das despesas com saúde nas três
esferas do Governo; revoga dispositivos das
Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990,
e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras
providências.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Não havendo mais nada a tratar, quero congratular-me com os Relatores, Senador Jorge Viana, o
nosso Luiz Henrique, e todos aqueles que trabalharam
para a construção dessa difícil tarefa que foi a votação
de uma matéria tão complexa quanto essa.
Quero dizer que de parte da Mesa todos encontraram o maior apoio para o deslocamento no País,
para todas as providências que pediram, para que
tornasse essa tarefa mais leve de todos.
Meus parabéns a todos os Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 722, DE 2011
Altera a Lei n. 8.429, de 2 de junho de
1992 – Lei de Improbidade Administrativa –
para prever o ato de improbidade administrativa consistente no nepotismo, estipular
a prioridade de tramitação das ações de
improbidade administrativa e estabelecer
nova condição para interposição de recurso contra decisão de órgão colegiado em
ação de improbidade administrativa.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º A Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 – Lei
de Improbidade Administrativa, passa a vigorar com
as seguintes modiﬁcações e acréscimos:
“Art. 11. ................................................
..............................................................
VIII – nomear ou designar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por aﬁnidade até o terceiro grau, inclusive, para
o exercício de cargo em comissão ou função
de conﬁança.
Parágrafo único. A infração de que trata
o inciso VIII do caput deste artigo compreende a nomeação e a designação de cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por aﬁnidade até o terceiro grau, inclusive,
seja da autoridade nomeante, seja de servidor
do mesmo órgão investido em cargo de direção, cheﬁa ou assessoramento, bem como o
ajuste mediante nomeações ou designações
recíprocas entre autoridades.” (NR)
Art. 18-A. O processo e o julgamento dos
atos de improbidade administrativa terão preferência sobre todos os demais, ressalvado o
direito garantido no art. 1.211-A do Código de
Processo Civil.
Art. 18-B. Para interposição de recurso
em face de decisão de órgão colegiado que
determine a reparação de dano ou perda de
bens havidos ilicitamente será indispensável,
respectivamente, o depósito judicial de quantia
estimada que garanta o cumprimento da decisão ou penhora judicial dos bens perdidos.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Os cidadãos brasileiros estão cansados do opulento grau de corrupção que tem assolado o país.
Segundo o Índice de Percepção da Corrupção
(IPC)1 de 2010, relatório publicado anualmente pela
organização não-governamental Transparência Internacional desde 1995, o Brasil ocupa, atualmente, a 69º
posição numa avaliação que abrange 178 países.
Na avaliação da Instituição, o Brasil obteve a
nota 3,7 de 10 possíveis (equivalente a menos grau de
percepção de corrupção), ﬁcando bem atrás de Chile
(7,2) e Uruguai (6,9).
Outro dado importante, refere-se a um estudo
realizado pelo Departamento de Competitividade e
Tecnologia da Federação das Indústrias de São Paulo
(FIESP)2 no ano passo, cujo resultado aponta que
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a corrupção custa ao Brasil cerca de 69,1 bilhões
por ano, equivalente 2,3% do PIB.
Esse dinheiro se investido corretamente, conforme
aponta o estudo, poderia: i) ampliar de 34,5 milhões
para 51milhões o número de estudantes matriculados
na rede pública de ensino fundamental; ii) ampliar a
quantidade de leitos para internação nos hospitais
públicos, poderia subir de 367.397 para 694.409; iii)
atender com moradias mais de 2,9 milhões de famílias;
iv) levar saneamento básico a mais de 23,3 milhões de
domicílios e; v) construir 277 novos aeroportos.
1 Disponível em http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results.
2 Disponível em: http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/
politica/2010/05/13/interna_politica,192281/index.shtml

No mesmo estudo, a Fiesp apresenta como uma
das medidas para mudança desse cenário uma reforma legislativa que possibilite o julgamento dos processos com mais celeridade e diminuam a percepção
de impunidade.
Frise-se que o Brasil já ﬁrmou diversos tratados
internacionais contra a corrupção, como a Convenção
da Organização das Unidas (ONU) Contra a Corrupção, a Convenção Interamericanas (OEA) contra a
Corrupção e a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Estrangeiros em Transações
Comerciais Internacionais da Organização para Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Além de outros compromissos internacionais, como
o Acordo de Cooperação trilateral ﬁrmado com Índia
e África do Sul (IBAS), que também compromissa o
combate a corrupção.
Desse modo, entendo que é o momento de pensarmos em medidas legais que efetivamente proporcionem respaldo prático processual para o ressarcimento ao erário.
Com esse propósito, a presente proposição garante a prioridade na tramitação do processo cível
de improbidade administrativa e estipula uma nova
condição para interposição de recurso contra decisão
condenatória de órgão colegiado.
Além disso, aproveita para, contemplando a Súmula Vinculante n. 13 editada pelo STF em 2008, prever o ato de improbidade administrativa consistente na
prática do nepotismo.
Em suma, a presente proposição visa, sobretudo,
estancar a percepção de impunidade que subsidia não
apenas os atos dos corruptos como o pensamento dos
próprios cidadãos, bem como extirpar a possibilidade
de protelação na execução das condenações por ato
de improbidade.
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Nesse permeio, é curial sublinhar que recentemente foi difundida a chamada “marcha contra a
corrupção” em vários Estados brasileiros, inclusive
nesta Capital Federal, dando uma demonstração do
completo repúdio do povo “soberano”, sobretudo, dos
milhares de jovens, aos escândalos de corrupção cada
vez mais recorrente nos meandros das instituições
públicas do país.
Com essa justiﬁcação, ciente das aperfeiçoásseis
que a presente proposição pode receber no curso de
sua tramitação regimental e da incomensurável contribuição que as Casas do Congresso Nacional podem
municiar a nação no combate a corrupção, submeto
o presente Projeto de Lei a apreciação dos Excelentíssimos Pares.
Sala das Sessões, – Senador Pedro Taques.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992
Dispõe sobre as sanções aplicáveis
aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato,
cargo, emprego ou função na administração
pública direta, indireta ou fundacional e dá
outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
(...)
Seção III
Dos Atos de Improbidade Administrativa
que Atentam Contra os Princípios
da Administração Pública
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração
pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres
de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade
às instituições, e notadamente:
I – praticar ato visando ﬁm proibido em lei ou
regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de
competência;
II – retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
III – revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;
IV – negar publicidade aos atos oﬁciais;
V – frustrar a licitude de concurso público;
VI – deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;
VII – revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oﬁ-
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cial, teor de medida política ou econômica capaz de
afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.
(...)
Art. 18. A sentença que julgar procedente ação
civil de reparação de dano ou decretar a perda dos
bens havidos ilicitamente determinará o pagamento
ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor
da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 723, DE 2011
Inclui o artigo 51-A na Lei Federal nº
7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal – para deﬁnir que com a falta
grave, o condenado terá alterada a data
base de cumprimento de pena, para ﬁns
de análise de benefícios.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Inclui-se o artigo 51-A na Lei Federal nº
7.210, de 11 de julho de 1984, que passa a viger com
a seguinte redação:
“Art. 51-A. Cometida a falta grave, o condenado terá interrompida a data-base de cumprimento de pena para ﬁns de análise de benefícios de execução penal previstos nesta Lei,
iniciando a nova contagem a partir da data da
infração disciplinar.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O processo de execução penal deve ser dinâmico,
sujeito a mutações ditadas pela resposta do condenado
ao tratamento penitenciário estatal, tendo em vista a
ﬁnalidade da pena, de integração ou reinserção social.
Disserta o artigo 112 da Lei de Execução Penal,
que a progressão, ou seja, a transferência do condenado de regime mais rigoroso a outro menos rigoroso
poderá ocorrer quando este demonstra condições de
adaptação ao regime prisional mais brando.
Em contrapartida, determina o artigo 118 do
mesmo diploma, que a transferência de regime menos
rigoroso para o mais severo, pela regressão, ocorre em
algumas hipóteses lá elencadas, tal como a falta grave.
Esta falta grave, causa direta de regressão de regime de cumprimento de pena, está deﬁnida no artigo
50 da Lei, podendo ser: incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou disciplina, fuga do
estabelecimento penal, posse de instrumento capaz
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de ofender a integridade física de outrem, provocar
acidente de trabalho, posse ou utilização de aparelho
telefônico, entre outras.
Nos julgamentos de nossos Tribunais, predomina
a tese de que decretada a regressão pelo cometimento
de falta grave, para progredir novamente o condenado
deveria cumprir novo requisito temporal, ou seja, 1/6 da
pena restante para crime comum ou 2/5 para o crime
hediondo, havendo ainda a alteração da data-base,
embora não expressa na Lei de Execução Penal.
O entendimento jurisprudencial deriva da aplicação do art. 112 do diploma legal, havendo a alteração
da data-base para a data do cumprimento da falta grave.
Impõe-se o cumprimento de novo requisito temporal e
por conseqüência a alteração da data-base, embora
falte tal medida na Lei.
A medida trazida pelos Tribunais se justiﬁca para
que o condenado neste período demonstre o mérito
que o torna compatível com o regime menos rigoroso.
Assim, a alteração da data-base se dá porque o condenado, dando causa à regressão, demonstrou não estar
em condições de passar para o regime mais favorável.
Do mesmo modo, se o condenado que pratica
falta grave estiver no regime fechado, não se podendo
fazer regredir para um mais severo, pois inexistente,
sujeitar-se-á ao efeito secundário da regressão, ou
seja, a interrupção do tempo para efeito de progressão, devendo cumprir mais 1/6 do restante da pena a
partir da falta grave, a ﬁm de obtê-la.
Observa-se que a prática de falta grave revela
por parte do condenado absoluta ausência de mérito
e, portanto, deve interromper o lapso temporal para a
progressão de regime prisional.
Em caso de fuga, por exemplo, o prazo inicia a
partir da recaptura do sentenciado. Entendimento contrário implicaria tornar despido de sanção as hipóteses de faltas graves cometidas por sentenciados que
já estivesse cumprindo a pena em regime fechado. E
mais, após a recaptura, o condenado poderia tornar
a pleitear a progressão prisional com o apoio em um
suposto bom comportamento
Mas a partir do julgamento do Habeas Corpus
nº 123.451/RS, de relatoria do ministro Nilson Naves
e julgado em 17 de fevereiro de 2009, prevalece, na
sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a orientação segundo o qual, por ausência de previsão legal na
hipótese de prática de falta grave não há a interrupção
do lapso necessário para nova progressão de regime:
Execução da pena (benefícios). Falta grave (ocorrência). Período aquisitivo (contagem). Interrupção
(descabimento). 1. Um dos objetivos da execução é,
sem dúvida, proporcionar condições para a integração
social do condenado. A história da humanidade sem-
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pre teve compromisso com a reeducação do condenado e com sua reinserção social. Para isso, a Lei de
Execução Penal prevê vários benefícios. 2. No caso,
o cometimento de falta grave pelo apenado não há de
importar a interrupção da contagem do prazo para a
aquisição de benefícios na execução da pena. Ilícita,
portanto, é a exigência de requisito objetivo não previsto em lei. 3. Ordem concedida.
Conforme este entendimento, o cometimento de
falta disciplinar de natureza grave tem como conseqüências somente a regressão de regime prisional e
a perda dos dias remidos, ou seja, a determinação de
nova data-base, para ﬁns de concessão de benefícios,
a partir do cometimento da falta disciplinar caracteriza
coação ilegal.
Oportuno frisar que a sexta Turma do Superior
Tribunal de Justiça tem decidido desta maneira por
entender que não há previsão legal para alteração
da data-base, ou seja, fere o princípio da legalidade
a interrupção do lapso temporal para a concessão de
benefícios, em razão do cometimento de falta disciplinar de natureza grave, diante da ausência de previsão
legal para tanto.
Diante dessa mudança de posicionamento dos
Tribunais, urge a necessidade de uma mudança legislativa para que se inclua na Lei de Execução Penal
artigo determinando que no caso de cometimento de
falta grave tenha também como conseqüência a alteração da data-base de cumprimento de pena, para ﬁns
de análise de benefícios de execução penal.
Não havendo esta alteração na Lei, o condenado
pode praticar várias faltas graves e mesmo assim não
haverá conseqüência alguma com relação aos prazos
para a obtenção dos benefícios da execução penal.
Sem este marco interruptivo, condenados que fogem do regime semi-aberto, ou utilizam aparelhos de
telefonia móvel dentro dos estabelecimentos penais,
poderão pleitear a progressão um dia após serem
ﬂagrados nestes atos, levando ao descrédito todo o
trabalho estatal.
Em face do exposto, solicito aos ilustres Parlamentares o indispensável apoio à aprovação desta
proposta de alteração de lei ordinária, que certamente
constituirá um passo importante rumo à justiça social.
Sala das Sessões, – Senador Demóstenes Torres.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984
Institui a Lei de Execução Penal.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
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Subseção II
Das Faltas Disciplinares
At. 49. As faltas disciplinares classiﬁcam-se em
leves, médias e graves. A legislação local especiﬁcará
as leves e médias, bem assim as respectivas sanções.
Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada.
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que:
I – incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;
II – fugir;
III – possuir, indevidamente, instrumento capaz
de ofender a integridade física de outrem;
IV – provocar acidente de trabalho;
V – descumprir, no regime aberto, as condições
impostas;
VI – inobservar os deveres previstos nos incisos
II e V, do artigo 39, desta Lei.
VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso provisório.
Art. 51. Comete falta grave o condenado à pena
restritiva de direitos que:
I – descumprir, injustiﬁcadamente, a restrição
imposta;
II – retardar, injustiﬁcadamente, o cumprimento
da obrigação imposta;
III – inobservar os deveres previstos nos incisos
II e V, do artigo 39, desta Lei.
Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasione subversão
da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso provisório, ou condenado, sem prejuízo da sanção penal,
ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes
características:
I – duração máxima de trezentos e sessenta dias,
sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta
grave de mesma espécie, até o limite de um sexto da
pena aplicada;
II – recolhimento em cela individual;
III – visitas semanais de duas pessoas, sem contar as crianças, com duração de duas horas;
IV – o preso terá direito à saída da cela por 2
horas diárias para banho de sol.
§ 1o O regime disciplinar diferenciado também
poderá abrigar presos provisórios ou condenados,
nacionais ou estrangeiros, que apresentem alto risco
para a ordem e a segurança do estabelecimento penal
ou da sociedade.
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§ 2o Estará igualmente sujeito ao regime disciplinar diferenciado o preso provisório ou o condenado
sob o qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organizações
criminosas, quadrilha ou bando.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 724, DE 2011
Altera os incisos VI e VII, do artigo
1.659, e o inciso V, do art. 1.660, da Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código
Civil – para tornar claro quais os bens são
excluídos e incluídos na comunhão parcial
de bens.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Alteram-se os incisos VI e VII, do artigo
1.659, e o inciso V, do artigo 1.660, da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, que passam a viger com a
seguinte redação:
“Art. 1.659. ...........................................
..............................................................
VI – o salário, o vencimento, a aposentadoria, os honorários, a participação nos lucros,
o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o
Programa de Integração Social, o pro labore
do serviço prestado e demais rendimentos da
atividade pessoal de cada cônjuge;
VII – as pensões, meios-soldos, montepios, seguro de pessoa e outras rendas semelhantes.” (NR)
“Art. 1.660. ...........................................
..............................................................
V – os frutos dos bens comuns, ou dos
particulares de cada cônjuge, incluído indenização, prêmio de loteria, poupança e verbas
trabalhistas rescisórias, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo
que cessar a comunhão.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Dentre as relações reconhecidas pelo Código
Civil Brasileiro – Lei Federal nº 10.406 de 2002 – no
regime de comunhão parcial deﬁnido nos artigos 1.658
a 1.666, os bens adquiridos durante o casamento formam a comunhão do casal.
A lógica regendo este regime é de que os bens
adquiridos por qualquer dos cônjuges antes do casa-
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mento são de sua propriedade particular, ao contrário
do patrimônio amealhado durante a vida em comum,
havendo presunção da mútua colaboração na sua
constituição.
Entretanto, o legislador civilista criou grande celeuma entre os doutrinadores e Tribunais pátrios, pois
no inciso VI do artigo 1.659, estabeleceu de forma genérica que estão excluídos da comunhão os proventos
do trabalho, transferindo à jurisprudência o papel de
orientar a lacuna da lei.
Do mesmo modo, no inciso VII não foi incluído o
seguro de pessoa na relação, tema já resolvido pelo
Superior Tribunal de Justiça, através do Recurso Especial nº 631.475/RS:
Direito civil. Família. Recurso especial. Ação de
separação judicial. Comunhão universal de bens. Partilha. Exclusão da indenização ou pensão mensal decorrente de seguro por invalidez. Interpretação do art.
263, I, do CC/16. – A indenização, ou pensão mensal,
decorrente de seguro por invalidez não integra a comunhão universal de bens, nos termos do art. 263,
I, do CC/16. – Entendimento diverso provocaria um
comprometimento da subsistência do segurado, com
a diminuição da renda destinada ao seu sustento após
a invalidez, e, ao mesmo tempo, ensejaria o enriquecimento indevido do ex-cônjuge, porquanto seria um bem
conseguido por esse apenas às custas do sofrimento
e do prejuízo pessoal daquele. Recurso especial conhecido e provido. (Rel. Mini. Nancy Andrighi. Julgado
em 13/11/2007).
No que diz respeito ao inciso V do artigo 1.660,
também há dúvida quanto a extensão dos frutos dos
bens comuns que realmente são abarcados pela norma.
Na linguagem técnica, “provento” signiﬁca os rendimentos auferidos pelos inativos, o que não é correto
para o vocábulo destinado ao inciso VI, do art. 1.659
do Código Civil, merecendo adequação legislativa.
Tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm entendido que os proventos trazidos pelo inciso VI, do
art. 1.659, é toda espécie de recebimento em função
de emprego público ou privado (vencimentos, salário),
de aposentadoria ou trabalho proﬁssional, como pro
labore e honorários.
Assim, estes estariam excluídos da comunhão
parcial (e universal) de bens, tal como expresso no
presente projeto.
Da mesma forma é o entendimento para o inciso V do artigo 1.660, merecendo aperfeiçoamento no
texto legislativo, fazendo incluir na comunhão parcial
de bens a indenização material ou moral, prêmio de
loteria, poupança, e verbas trabalhistas rescisórias,
que forem percebidos na constância do casamento, ou
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pendentes ao tempo que cessar a comunhão, conforme decidiu o STJ, no Recurso Especial nº 646.529/SP:
Direito civil e família. Recurso especial. Ação de
divórcio. Partilha dos direitos trabalhistas. Regime de
comunhão parcial de bens. Possibilidade. – Ao cônjuge casado pelo regime de comunhão parcial de bens
é devida à meação das verbas trabalhistas pleiteadas
judicialmente durante a constância do casamento. – As
verbas indenizatórias decorrentes da rescisão de contrato de trabalho só devem ser excluídas da comunhão
quando o direito trabalhista tenha nascido ou tenha
sido pleiteado após a separação do casal. Recurso
especial conhecido e provido. (Rel. Min. Nancy Andrighi. Julgado em 21-6-2005).
Portanto, torna-se necessária a alteração dos
incisos dos artigos citados, aperfeiçoando o texto legislativo no que concerne as relações de família, a ﬁm
de evitar demandas no judiciário quando da deﬁnição
do regime de bens a ser tratado pelos cônjuges.
Em face do exposto, solicito aos ilustres Parlamentares o indispensável apoio à aprovação desta
proposta de alteração de lei ordinária, que certamente
constituirá um passo importante rumo à justiça social.
Sala das Sessões, – Senador Demóstenes Torres.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Institui o Código Civil.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
CAPÍTULO III
Do Regime de Comunhão Parcial
....................................................................................
Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:
I – os bens que cada cônjuge possuir ao casar,
e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados
em seu lugar;
II – os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação
dos bens particulares;
III – as obrigações anteriores ao casamento;
IV – as obrigações provenientes de atos ilícitos,
salvo reversão em proveito do casal;
V – os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de proﬁssão;
VI – os proventos do trabalho pessoal de cada
cônjuge;
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VII – as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.
Art. 1.660. Entram na comunhão:
I – os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de
um dos cônjuges;
II – os bens adquiridos por fato eventual, com
ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior;
III – os bens adquiridos por doação, herança ou
legado, em favor de ambos os cônjuges;
IV – as benfeitorias em bens particulares de
cada cônjuge;
V – os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância
do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a
comunhão.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 263, de
2011, na origem, da Ordem dos Advogados do Brasil, sugerindo alteração no Substitutivo da Câmara ao
Projeto de Lei do Senado nº 209, de 2003.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 263/2011/AJU
Brasília, 10 de novembro de 2011
Assunto: Projeto de Lei nº 3.443/08 (PLS nº 209/2003)
– Alteração da Lei nº 9.613/98.
Senhor Presidente,
Com a satisfação em cumprimentá-lo, encaminho a V. Exª manifestação do Conselho Pleno desta
entidade acerca do Projeto de Lei nº 3.443/08 (que se
originou do PLS nº 209/2003), que propõe alteração
na Lei nº 9.613/98, objetivando ampliar mecanismos
de controle de operações e serviços prestados por
pessoas físicas e jurídicas.
A propósito, levo a V. Exª a preocupação da advocacia brasileira sobre a proposta de alteração legislativa
em comento, notadamente pela quebra de sigilo que
guarnece o múnus da advocacia, nos termos do art.
133 da Carta da República e da legislação especíﬁca
(Lei nº 8.906/94).
Assim, solicito seja envidados esforços por essa
Casa Legislativa para ﬁns de proposição de Emenda
de Redação com o escopo de preservar, no âmbito da
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tramitação do PL em referência, a legislação especíﬁca, sugerindo a seguinte redação:
“Art. 9º Sujeitam-se a obrigações referidas nos arts. 10 e 11 as pessoas físicas e
jurídicas que tenham, em caráter permanente
ou eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, ressalvado o
sigilo tratado em legislação especíﬁca.”
Diante do exposto e certo de contar com a atenção dessa Casa sobre a preocupação da advocacia,
despeço-me e renovo protestos de estima e consideração.
Atenciosamente, – Ophir Cavalcante Junior,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Ofício nº 263, de 2011, vai à Comissão de
Assuntos Econômicos, a ﬁm de ser juntado ao processado do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do
Senado nº 209, de 2003.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Senado Federal recebeu os seguintes Avisos de Ministros de Estado:
– Nº 266, de 29 de novembro de 2011, do Ministro
de Estado de Minas e Energia, em resposta ao
Requerimento nº 1.102, de 2011, de informações,
da Senadora Vanessa Grazziotin;
– Nº 267, de 29 de novembro de 2011, do Ministro
de Estado de Minas e Energia, em resposta ao
Requerimento nº 1.106, de 2011, de informações,
da Senadora Vanessa Grazziotin;
– Nº 268, de 29 de novembro de 2011, do Ministro
de Estado de Minas e Energia, em resposta ao
Requerimento nº 1.139, de 2011, de informações,
do Senador Alvaro Dias;
– Nº 418, de 30 de novembro de 2011, do Ministro
de Estado da Fazenda, em resposta ao Requerimento nº 1.112, de 2011, de informações, do
Senador Demóstenes Torres;
– Nº 888, de 1º de dezembro de 2011, do Ministro de
Estado da Saúde, em resposta ao Requerimento
nº 1.153, de 2011, de informações, da Senadora
Vanessa Grazziotin;
– Nº 2679, de 28 de novembro de 2011, do Ministro
de Estado da Justiça, em resposta ao Requerimento nº 1.017, de 2011, de informações, do
Senador Mário Couto.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
aos Requerentes.
Os requerimentos vão ao arquivo.

Quarta-feira 7

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que será lida.
É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 119, DE 2011
(De autoria do Senador Valdir Raupp e outros)
Altera a redação do caput do art. 104
da Constituição Federal para dispor sobre a
composição do Superior Tribunal de Justiça
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Art. 1º O caput do art. 104 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 104. O Superior Tribunal de Justiça
compõe-se de, no mínimo, quarenta e três
ministros.
............................................................ .”
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Justiﬁcação
A sociedade brasileira vem manifestando, não
somente por meio de seus órgãos representativos, a
necessidade de melhorar a qualidade da prestação
jurisdicional, no que diz respeito ao tempo de tramitação dos processos nos tribunais. Efetivamente, a demanda tem crescido de forma geométrica depois da
Constituição de 1988 em todos os níveis de jurisdição
e comarcas.
Os Tribunais de todo o país, estaduais e federais,
procuraram se adequar à nova realidade, promovendo
o aumento do número de cadeiras em seus quadros,
como forma de prestar a jurisdição com maior celeridade, com o escopo de atender ao comando inserto
no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
Embora os diversos Tribunais espalhados pelo
país tenham aumentado sistematicamente o número
de seus magistrados, o Superior Tribunal de Justiça
não aumentou o número de suas cadeiras. A Constituição Federal, ao criar esta Corte de Justiça, deixou em
aberto ao legislador ordinário a majoração do número de seus componentes, composto por 33 Ministros,
permanecendo assim até hoje.
Cumpre notar que o STJ, além de constituir o
tribunal superior competente para a paciﬁcação das
jurisprudências federal e estadual, tem dois de seus
ministros que integram o Tribunal Superior Eleitoral, na
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condição de membros natos, assim como outro ministro
que é membro nato do Conselho Nacional de Justiça,
CNJ, e outro, do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, em tarefas importantes que certamente
lhes consomem boa parte do tempo.
Ocorre que a insuﬁciência do número de seus
membros vem comprometendo a celeridade da prestação jurisdicional e muito mais, colocando em xeque
o próprio sistema judiciário como um todo, uma vez
que a crescente demanda e a avalanche de processos
oriundos de todos os tribunais de justiça, não vem obtendo resposta nas questões mais fundamentais e prementes, a exemplo dos casos de habeas corpus que
levam mais de ano aguardando julgamento, inclusive
com réu preso, como os casos citados pelo Ministro
Marco Aurélio, no Ofício nº 011/2011 – GBMA, de 3 de
agosto de 2011 e da Proposição dos Conselhos Federais de Rondônia junto ao Conselho Federal da OAB.
O eminente Ministro aponta um quadro preocupante no Superior Tribunal de Justiça: aponta que em
1989 foram distribuídos 6.103 processos contra 72.466
em 2011. Diante desse quadro, “considera necessário
a submissão aos representantes do povo – os Deputados Federais – e aos representantes dos Estados – os
Senadores – de projeto de Lei objetivando o aumento do número de integrantes do Superior Tribunal de
Justiça”. Dessa forma, propõe, junto aos seus pares, a
majoração no citado Tribunal, de 33 para 66 cadeiras.
A Ordem dos Advogados do Brasil, que tem um
compromisso histórico e constitucional com a adequada administração da justiça, também tem manifestado
preocupação com a demora na prestação jurisdicional
por parte do Superior Tribunal de Justiça.
O certo é que nos dias de hoje o nosso STJ tem
poucos ministros para atender a sua relevantíssima
função na República. Todos os brasileiros que procuram o Poder Judiciário esperam que a nossa legislação seja aplicada de forma a promover a paz social e
a evitar decisões que possam traduzir-se em quebra
da isonomia na apreciação da lei, ainda mais quando se espera que o STJ cumpra efetivamente o seu
papel constitucional de uniformizador do direito infraconstitucional.
Nos EUA, muitos Estados utilizam-se do sistema
de número de processo por magistrado. À medida que
ultrapasse aquele número, providencia-se a nomeação
de novos magistrados.
O Conselho Federal da OAB, argumentando sobre
a proposta do Ministro Marco Aurélio, trás à colação
importantes informações, alegando que:
“O acúmulo de pedidos da HC cria situações inusitadas, como a de partes que entram
com pedidos de Habeas Corpus no Supremo
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reclamando de demora do julgamento de seus
HCs no Superior Tribunal de Justiça. Há vários
exemplos disso. Em fevereiro deste ano, por
exemplo, o Supremo determinou o julgamento imediato de um HC impetrado há 21 meses
no STJ, que sequer havia tido o pedido de liminar analisado. No caso, o réu estava preso
preventivamente havia três anos.
Em outro caso, a 1ª Turma do Supremo
determinou que o STJ desse preferência para
o julgamento de dois pedidos de Habeas Corpus impetrados por um ex– policial acusado
de ser um dos mandantes do assassinato do
juiz Alexandre Martins, em março de 2003, no
Espírito Santo. O relator do caso foi justamente
o Ministro Marco Aurélio, que observou que os
pedidos eram de 2005 e 2006.
Os ministros das duas turmas que julgam
processos penais no STJ reclamam com frequência da carga de trabalho. Não é à toa. Pelos
números oﬁciais do tribunal, no ano passado
foram distribuídos 35.820 pedidos de Habeas
Corpus aos ministros.
São 300 ações por mês para cada um
dos dez ministros que compõem as duas turmas, fora os outros recursos especiais e ações
previdenciárias, também a cargo da 3ª Seção,
que reúne a 5ª e a 6ª Turmas do Tribunal.
Contados apenas os dias úteis, cada
Juiz recebe, em média, 20 pedidos de Habeas
Corpus por dia “Em mais de 90% dos casos,
há pedido de liminar que não podemos deixar
de apreciar”, aﬁrmou o Ministro Og Fernandes
em entrevista ao Anuário da Justiça Brasil
2011 que já apontou o problema do acúmulo
de processos dessa natureza.”
Informa ainda, citando Rodrigo Haider, no Conjur, que: “O STJ recebe seis vezes mais HCs do que
há dez anos, mas o número de integrantes manteve-se estático.”
Portanto, sustentam os Conselheiros, embora o
tema seja apresentado há muito tempo, é atual, haja
vista que o acúmulo de processos, sem decisão no
STJ, é assunto que interessa toda a sociedade.
“O Conselho Nacional de Justiça divulgou
recentemente a Justiça em números, cujo documento contém dados interessantes, anotados
pelo conselheiro Zagalo. A justiça dos estados
terminou o ano com 11.938 magistrados. Em
2009, eram 11.543. Na Justiça Federal também
houve aumento de 1.550 para 1.749 magistra-
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dos. Já a Justiça do Trabalho registrou queda
de 3.187 para 3.117 entre dois anos.
A prestação da justiça no país está a
cargo de 16.804 juízes e desembargadores.
Desse total, cerca de 12 mil estão na Justiça
Estadual. Ainda em relação ao total, 14,4 mil
juízes de primeiro grau e 2,3 mil desembargadores de segundo grau. O total de servidores
judiciais chega a 321 mil, dos quais 207 mil
são efetivos.
Quando se analisa o número de desembargadores e o número de ministros do STJ,
chega-se à conclusão de que a desproporção
é gigantesca.
Enquanto existem 2,3 mil desembargadores decidindo a nível de segunda instância, o
STJ tem apenas trinta e três ministros. Assim,
ﬁca patente a avalanche de processos que irá
desaguar no Superior Tribunal de Justiça que
tem a importantíssima missão de processar
e julgar, originariamente, várias autoridades,
mandados de segurança, habeas corpus, conﬂitos de competência e outros. Chegam ao STJ
os recursos ordinários em habeas corpus e
mandado de segurança e o importantíssimo
recurso especial, além de outras matérias de
competência desta Corte.
São muitos tribunais, compostos de um
grande número de câmaras, decidindo lides
que poderão desaguar no STJ.
De 1988 até hoje, o número de ministros
permaneceu inalterado em 33.
O que se observa é que não há excesso
de recursos. Há excesso de processos no Superior Tribunal de Justiça porque é impossível
aos Ministros do STJ julgarem as questões que
lhes são submetidas mensalmente em número
cada vez maior.
Como não há julgadores em número suﬁciente para apreciar os recursos, a tese é que
se precisa acabar com os recursos. Assim, surge, então, a PEC dos recursos exatamente para
“desafogar” os tribunais que estão com os seus
espaços cheios de processos não julgados.
Precisamos urgentemente aumentar o
número de ministros do Superior Tribunal de
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Justiça, para, no mínimo, cento e cinquenta.
Com o aumento do número de ministros, teremos a especialização e maior rapidez que
se traduz em eﬁcácia, melhor e mais rápida
apreciação das lides e a adequada distribuição da justiça.
O levantamento do CNJ mostra ainda
quanto custa o sistema de justiça no país: R$
41 bilhões. Representa 1,12% do PIB nacional
e corresponde a uma despesa média de R$
212 por cidadão brasileiro ao ano. Cerca de
90% do total são gastos com pessoal.
O valor é ínﬁmo, considerando a importância que tem o Poder Judiciário na solução
dos conﬂitos, na paciﬁcação social e na garantia da democracia”, asseguram aqueles
Conselheiros”.
O Presidente do STJ, ministro Ari Pargendler, em
análise sobre a temática, aﬁrmou que está ciente do
problema e que fará propostas junto ao Legislativo, juntamente com a implementação de mudanças internas
no âmbito da 3ª Seção, responsável pelo julgamento
de matérias penais.
Assim, conforme se constata, a sociedade como
um todo está clamando por mudanças urgentes nesse
quadro da justiça. Como representantes dos Estados
e do povo, como bem frisou o Ministro Marco Aurélio,
cabe a nós Senadores grande parte dessa responsabilidade.
De forma que, consciente de minha responsabilidade e considerando os fatos já publicamente colocados, inclusive por meio de outros procedimentos
legislativos, é que apresentamos esta PEC, conclamando os senhores Senadores a abraçar mais esta
causa da sociedade brasileira, abrindo canais democráticos de discussão para, ao ﬁnal, resultar, não em
150 cadeiras no STJ, como propõe os Conselheiros
Federais citados, nem uma majoração de 33 para 66
cadeiras, conforme propõe o Ministro Aurélio, mas em
10 cadeiras para que posse ser criada mais uma Seção naquela Corte com a ﬁnalidade de conferir maior
celeridade aos julgamentos processuais.
Nesse sentido, solicitamos o apoio dos meus ilustres pares no sentido de alterar a composição do STJ.
Sala das Sessões, – Senador Valdir Raupp.
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LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
....................................................................................
Seção III
Do Superior Tribunal de Justiça
Art. 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, trinta e três Ministros.
Parágrafo único. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente
da República, dentre brasileiros com mais de trinta e
cinco e menos de sessenta e cinco anos, de notável
saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada
a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal,
sendo:(Redação dada pela Emenda Constitucional nº
45, de 2004)
I – um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais
Federais e um terço dentre desembargadores dos Tribunais de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada
pelo próprio Tribunal;
II – um terço, em partes iguais, dentre advogados
e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do
Distrito Federal e Territórios, alternadamente, indicados
na forma do art. 94.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – A proposta de emenda à Constituição que acaba
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de ser lida está sujeita às disposições constantes dos
arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.514, DE 2011
(Do Sr. Aécio Neves)
Requer ao Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia as informações que
especiﬁca.
Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa., com base no § 2º do art. 50
da Constituição Federal e no inciso I do art. 216 do
Regimento Interno que, ouvida a Mesa, seja solicitada
ao Sr. Ministro de Minas e Energias, Senador Edison
Lobão, a serem prestadas pela sociedade de economia
mista, Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, vinculada a
sua Pasta, INFORMAÇÕES sobre qual é o total, hoje,
de empregados terceirizados que prestam serviços na
Petrobras, incluindo as suas Reﬁnarias e, ainda, em
suas subsidiárias, discriminando onde estes estão
lotados, além de informar o número de terceirizados,
ano a ano, que prestam ou que já prestaram serviço
na Entidade e aﬁns, no período de 2003 a 2010, discriminando o montante, ano a ano.
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Justiﬁcação
Chegou ao meu conhecimento um fato gravíssimo,
qual seja: que pressionada pelo Tribunal de Contas de
União (TCU) para reduzir o número de terceirizados
nos próximos anos, a Petrobras decidiu mudar o critério
de como contabiliza seu quadro de empregados, que
passou a excluir funcionários de empresas contratadas
que atuam fora das unidades da companhia.
Ou seja, sem que houvesse demissões, quase
20 mil terceirizados, deixaram de existir. Já nas estatais Banco do Brasil (BB) e Eletrobras, os números
oﬁciais indicavam aumento de terceirizados em 2010,
segundo levantamento do jornal o GLOBO com base
nos dados enviados à CVM.
Sabe-se que nos últimos anos a Petrobras tem
estimulado a terceirização e expondo seus empregados
à situação de risco. Para cada trabalhador concursado
existem 3,6 funcionários de empresas privadas, 80%
em situação irregular. Inclusive a situação da Reﬁnaria
Gabriel Passos (Regap), localizada no meu Estado é
preocupante, pois 2/3 (dois terços) da mão de obra é
terceirizada.
Infelizmente, embalada pelo aumento da produção
e dos negócios, a Petrobras aumentou a contratação
de funcionários terceirizados e, pior, se utilizando desta mão de obra em atividades estratégicas e de alto
risco, como na ﬁscalização de serviços de prospecção
de petróleo nas plataformas em alto-mar.
Como consequência dessa ampliação e utilização
abusiva de terceirizados, referida Entidade trava uma
batalha com o Ministério Público do Trabalho, por meio
de recursos procrastinatórios na Justiça, com vistas
a mantê-los, evitando, assim, a substituição desses
trabalhadores por funcionários concursados nas chamadas atividades-ﬁm.
Estima-se que os terceirizados chegam perto de
300 mil funcionários em todo o sistema. Com base em
cálculos do Ministério Público do Trabalho e do Tribunal
de Contas da União (TCU), conclui-se que em torno de
80% estão em situação irregular, exercendo atividades-ﬁm que só poderiam ser executadas por concursados, segundo determina a Constituição, no artigo 37.
Pelo último balanço oﬁcial da estatal, relativo a 2009,
para cada funcionário concursado a Petrobras tinha
3,8 terceirizados. Em 2010, a proporção teria sido de
3,6, segundo a estatal: 291 mil terceirizados para um
quadro de carreira de 80 mil funcionários.
Conﬁrmado esse quadro na divulgação do próximo balanço de sustentabilidade, a Petrobras terá contabilizada a contratação de 135 mil terceirizados desde
2005. Nesta época, 92 mil pessoas foram aprovados em
concurso, para apenas 26 mil serem chamados. Nos
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últimos 5 (cinco) anos, para cada concursado admitido
foram contratados 5 (cinco ) terceirizados.
Por outro lado, os terceirizados são trabalhadores que na maioria das vezes se sujeitam a prestar
serviço em condições precárias. Isso ocorre, inclusive,
na Reﬁnaria Gabriel Passos-Regap, da Petrobras, localizada no Município de Betim/MG. Lá são cinco mil
empregados sendo dois terços terceirizados.
Por todos os fatos aqui narrados é de fundamental importância receber as informações oﬁciais por
mim solicitadas, inclusive, para cotejá-las com aquelas
obtidas por outras fontes.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves,
PSDB/MG.
(À Mesa, para decisão.)
REQUERIMENTO N° 1.515, DE 2011
Solicita informações ao Excelentíssimo Sr. Ministro da Saúde sobre a implantação de infraestrutura hospitalar pública
realizada pela pasta.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas as seguintes informações ao Sr. Ministro
da Saúde:
1) Quantos e quais são os hopitais federais implantados nos últimos 10 anos? Em que Estados se
localizam?
2) Qual é a capacidade de atendimento, por especialidade, de cada uma dessas novas unidades
hospitalares? Qual foi o investimento realizado
para implantação de cada uma dessas unidades?
3) Quantos equipamentos de maior porte (tomógrafos,
mamógrafos, ultrasons, aceleradores lineares) foram distribuídos, nos últimos 5 anos, através de
convênio ou doação? Quais foram as entidades
beneﬁciadas? Qual a distribuição por Estado?
Justiﬁcação
A existência de deﬁciências e problemas na área
de saúde do país é notoriamente conhecida. Particularmente, a infraestrutura em saúde é um setor que
merece atenção especial. Assim, para que, no Congresso Nacional, possamos acompanhar devidamente
a execução das ações e políticas públicas de saúde e
para que possamos propor iniciativas legislativas são
necessárias informações que, além dos investimentos
realizados, considerem características como a popu-
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lação atendida, a distribuição por unidade federativa
e as particularidades da demanda regional.
Essas são as razões do requerimento que encaminho à apreciação da Mesa do Senado Federal.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves.
(À Mesa, para decisão.)
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a proximidade do ﬁnal do ano dá-nos a oportunidade de obter as informações relativas a tudo o que foi
executado em 2011 e as projeções do ministério até
o encerramento do exercício.
Estas são as razões do presente requerimento.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves.
(À Mesa, para decisão.)

REQUERIMENTO DE N° 1.516, DE 2011
Solicita informações ao Excelentíssimo Sr. Ministro da Saúde sobre a implantação das UPAs e o a cobertura do SAMU.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas as seguintes informações ao Sr. Ministro da Sáude:
1) Quantas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento)
foram implantadas por Estado nos últimos 5 anos
e quais são os critérios utilizados para a implantação dessas unidades?
2) Qual é a atual cobertura do SAMU por Estado e
qual o papel do Ministério da Saúde na indução
da implantação e do ﬁnanciamento?
Justiﬁcação
As Unidades de Pronto Atendimento são estruturas de complexidade intermediária entre as Unidades
Básicas de Saúde e as portas de urgência hospitalares, onde, em conjunto com estas, compõe uma rede
organizada de Atenção às Urgências. São integrantes do componente pré-hospitalar ﬁxo e devem ser
implantadas em locais/unidades estratégicos para a
conﬁguração das redes de atenção à urgência, com
acolhimento e classiﬁcação de risco em todas as unidades, em conformidade com a Política Nacional de
Atenção às Urgências.
Desde a publicação da portaria que instituiu essa
política, o objetivo foi o de integrar a atenção às urgências. A Rede de Urgências é pensada de forma integrada e coloca à disposição da população serviços mais
próximos de sua residência. Com as Centrais de Regulação do SAMU 192, o Ministério da Saúde trabalha
na organização da estrutura disponível. Quando uma
ambulância do programa é enviada para o atendimento,
os proﬁssionais de saúde já sabem para onde levarão o
paciente. É o ﬁm da peregrinação à procura de um leito,
com a ambulância buscando onde deixar o paciente.
Para melhor discutir e ﬁscalizar a execução da
Política Nacional de Atenção às Urgências do país e,
sobretudo em Minas Gerais, necessitamos de dados
oﬁciais para estabelecermos um debate qualiﬁcado
no Congresso Nacional. Ressaltamos, também, que

REQUERIMENTO N° 1.517, DE 2011
Solicita informações ao Excelentíssimo Sr. Ministro da Saúde sobre o ﬁnanciamento à Saúde realizadas pela pasta.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas as seguintes informações ao Sr. Ministro da Saúde:
1) Qual o valor per capta repassado fundo a fundo,
nos últimos 5 anos, nos blocos federais para os
Estados e municípios?
2) Em relação a esses repasses, qual é a posição,
entre Estados, ocupada por Minas Gerais?
3) Quais são os critérios utilizados para deﬁnir a alocação de recursos por bloco?
Justiﬁcação
A discusão pelo Senado Federal, em torno da
regulamentação da Emenda Constitucional 29, traz à
tona, novamente, o debate acerca de um novo pacto
federativo sob a ótica do ﬁnanciamento dos Estados e as
ações de fomento realizadas pelo Ministério da Saúde.
Há concenso em relação à parcela da receita bruta
destinada por Estados (12%) e municípios (15%). Entretanto, o Governo Federal não quer arcar com a parcela de 10% prevista, para a União, no texto original do
Senador Tião Vianna. Para melhor discutir e ﬁscalizar o
ﬁnanciamento da saúde pública do país – e sobretudo em
Minas Gerais – devemos nos basear em dados oﬁciais
para podermos estabelecer um debate qualiﬁcado no
Congresso Nacional. Ressaltamos também que estamos
no ﬁnal do ano e, por isso, é oportuno que recebamos
informações relativas a tudo o que já foi realizado em
2011 e as projeções até o ﬁnal do exercício.
Pelo exposto, solicito ao Ministério da Saúde as
informações descritas no requerimento.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves.
(À Mesa, para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão despachados à Mesa para decisão, nos termos
do Regimento Interno.
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Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.518, DE 2011
Requerimento de voto de congratulação ao Arcebispo de Aracaju, Dom José
Palmeira Lessa, pela celebração do Jubileu
da Arquidiocese de Aracaju, que comemora
100 anos de Diocese.
Requeiro, nos termos regimentais sejam apresentadas congratulações ao Arcebispo de Aracaju, Dom José
Palmeira Lessa, pela celebração do Jubileu da Arquidiocese de Aracaju, que comemora 100 anos de Diocese.
Justiﬁcação
Neste último domingo, dia 4, o Arcebispo de Aracaju, Dom José Palmeira Lessa presidiu na Catedral
Metropolitana, a Missa de comemorações do primeiro
centenário da fundação da Diocese da capital.
A Diocese de Aracaju foi criada aos 3 de janeiro de
1910, pela Bula Divina disponente Clementia do papa
Pio X, desmembrada da Arquidiocese de São Salvador da
Bahia. O seu primeiro bispo foi Dom José Tomaz Gomes
da Silva, que assumiu o governo desta Igreja em 1911.
Aos 30 de abril de 1960 o papa João XXIII elevou
a Diocese à Sede Metropolitana, pela bula Eclesiarum
omnium sendo Dom Távora o seu primeiro arcebispo.
Para o padre Valtewan Correia, coordenador do
Jubileu da Diocese de Aracaju, esses 100 anos de
história foram marcados por muitos acontecimentos
importantes. “Numa época quando ainda nem se falava em educação a distância em Sergipe, Dom Távora
por meio da Rádio Cultura, já promovia ações de alfabetização”, relembra. Ele também lembrou o fato de a
Igreja Católica ter sido pioneira em ações de reforma
agrária no Estado. Padre Valtewan destaca ainda a
criação da Faculdade de Filosoﬁa de Sergipe, protagonizada por Dom Luciano Cabral.
Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos
Valadares, Líder do PSB – SE.
REQUERIMENTO Nº 1.519, DE 2011
Requeiro, nos termos do disposto no art. 218 e
221 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em Ata de Voto de Pesar pelo falecimento das
vítimas do acidente automobilístico ocorrido na noite
do dia 4 do dezembro do corrente ano, na BR-230,
entre os Municípios de São Mamede e Patos, no Sertão da Paraíba.
As vítimas do acidente são:
s *OS£ !LVES 4ORRES DE  ANOS
s &RANCISCA 0ROCPIO DA 3ILVA DE  ANOS
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s *UAN DA 3ILVA !RA¢JO DE  ANOS
s +AUä DA 3ILVA !RA¢JO  ANOS
s *OS£ DE !RIMAT£IA 3IMµES DE -ELO  ANOS
s *ANETE DE 3OUSA %MILIANO  ANOS
s 4ERBA -ONTEIRO DO .ASCIMENTO $INIZ 4EIXEIRA
45 anos;
s *OSEFA #AR¤CIO  ANOS
s -ARIA DO 3OCORRO ,UCENA  ANOS
s 6IN¤CIUS 3ERRANO 'URGEL  ANOS
s -ARIA DAS .EVES DE /LIVEIRA  ANOS
s -ARIA ,¢CIA DE &REITAS IDADE NâO DIVULGADA
O veículo fazia o trajeto João Pessoa/Patos. Uma
tragédia que abalou a Paraíba. Treze pessoas morreram
no acidente que envolveu quatro automóveis.
A Polícia Rodoviária Federal conﬁrmou que o
veículo modelo “Van” colidiu frontalmente com um
caminhão carregado de madeira. O veículo ﬁcou totalmente destruído e, entre todos os passageiros que
seguiam viagem, apenas um adolescente de 16 anos
foi socorrido com vida.
Com pesar e em nome do povo da Paraíba, apresento minha solidariedade, bem como solicito ao Senado Federal o envio de condolências aos familiares
das vítimas.
Sala das Sessões, 6 de dezembro de 2011. – Senador Cícero Lucena – Senador Cássio Cunha Lima.
REQUERIMENTO Nº 1.520, DE 2011
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 222, parágrafo 3º, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a apresentação de voto de pesar aos familiares das vítimas do
acidente entre uma carreta e um ônibus que transportava
trabalhadores rurais de Pernambuco, ocorrido no dia 3
de dezembro de 2011, no km 583 da BR-116 na Bahia.
Justiﬁcação
O acidente ocorreu na madrugada do último sábado, dia 3 de dezembro, entre um caminhão carregado de gesso que vinha de Criciúma (SC) e um ônibus
fretado por cortadores de cana-de-açúcar, moradores
de Buíque e Pedra – municípios do agreste pernambucano – nos limites do km 583 da BR-116, entre Milagres e Brejões, no centro-sul da Bahia.
De acordo com a perícia realizada no local, o caminhão, ao fazer uma ultrapassagem em local proibido,
colidiu de frente com o ônibus e ainda atingiu outro
veículo que trafegava no local. O acidente vitimou 34
passageiros do ônibus, faleceram inclusive famílias
inteiras, e 13 ﬁcaram feridos. A tragédia causou muita
dor e comoção aos familiares, amigos e conhecidos
das vítimas.
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Quero registrar meu pesar aos familiares dos que
faleceram e minha solidariedade aos que estão hospitalizados. Ao mesmo tempo, congratular-me com a
Polícia Rodoviária Federal que rapidamente atendeu
ao chamado, as autoridades locais, aos anônimos e
aos governos dos Estados de Pernambuco e da Bahia
que não mediram esforços para a identiﬁcação e pronto atendimento às vítimas e seus parentes. – Senador
Humberto Costa.
REQUERIMENTO Nº 1.521, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento Interno, a inserção em ata, de Voto de Pesar pelo
falecimento do ex Deputado Antônio José de Moraes
Souza, aos 74 anos ocorrido no último domingo, dia 4
de dezembro de 2011, no Hospital do Coração (HCor)
em São Paulo.
Requeiro, mais, que este voto seja levado ao
conhecimento da Srª Maria do Carmo de Oliveira
Souza, ao Vice- Governador do Estado do Piauí,
Antônio José de Moraes e, por seu intermédio, aos
demais familiares.
Justiﬁcação
O Voto de Pesar ora requerido ao Senado da República é um preito de saudade ao ex-Deputado Moraes Souza. O ex-Deputado Moraes era empresário,
industrial e técnico em contabilidade. Foi presidente do
Sindicato das Indústrias da Construção e Mobiliário, do
Sindicato da Indústria Gráﬁca de Parnaíba e do Rotary
Clube de Teresina e por anos presidiu a Federação das
Indústrias do Estado do Piauí (FIEPI), de onde integrou os conselhos deliberativos do SEBRAE, SENAI
e SESI, sendo eleito vice-presidente da Confederação
Nacional da Indústria.
Secretário de Indústria e Comércio no governo Freitas Neto e no primeiro governo Mão Santa, Foi eleito deputado estadual cinco vezes, ora pelo PDS (1982), pelo
PFL (1986, 1990, 1994) e também pelo PMDB (1998),
e por esta legenda foi eleito deputado federal em 2002.
Foram muitos anos de vida pública. Um exemplo
de dedicação, comprometimento e honestidade que
inspirou muitos políticos do Piauí a seguirem o caminho da política.
Casado com Maria do Carmo de Oliveira Souza,
deixa três ﬁlhos, Antônio José de Moraes Souza Filho
(vice-governador), Jeannette e Ana Paula Moraes Souza.
Por estas razões, o ex-Deputado Antônio José
de Moraes Souza é merecedor da homenagem póstuma desta Casa.
Sala das Sessões, 6 de dezembro de 2011. –
Senador João Vicente Claudino – Senador Armando Monteiro.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.522, DE 2011
Requer, nos termos do disposto no art. 255, II, c,
12, do Regimento Interno, que sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 703, de 2011, seja ouvida a Comissão
de Assuntos Econômicos além das comissões constantes do despacho inicial de distribuição.
Justiﬁcação
O Projeto de Lei nº 703, de 2011, que altera a Lei
nº 9.294, de 15 de julho de 1996, que dispõe sobre as
restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e
defensivos agrícolas, nos termos do § 4º do art. 220
da Constituição Federal, para modiﬁcar a deﬁnição de
bebida alcoólica e proibir a exposição, a propaganda,
a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas
em logradouros públicos, trata de matéria que envolve comércio.
De forma que pelas repercussões que o projeto
pode acarretar para a economia, requeiro aos meus
pares a justa apreciação do projeto pela CAE, nos termos do art. 99 do RISF.
Sala das Sessões, - Senador Francisco Dornelles.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente, nos termos
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Sr. Senador Ciro Nogueira enviou discurso
à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no
art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem
apanhamento taquigráﬁco) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, em nosso País, as competências relativas ao transporte público, como sabemos,
estão dividas entre a União, os Estados e os Municípios.
Compete à União, segundo o parágrafo primeiro
do artigo 25 da Constituição, explorar, direta ou indiretamente, o transporte interestadual e internacional.
Aos Municípios, por sua vez, cabe organizar e
prestar o serviço de transporte coletivo de âmbito local, nos termos do inciso V do artigo 30 da CF. Ainda
segundo esse inciso, o transporte coletivo municipal
tem caráter essencial.
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Resta aos Estados, de acordo com o princípio
da competência residual estabelecido no parágrafo
primeiro do artigo 25 da Constituição, a organização
e a exploração do transporte intermunicipal.
Diante dessas determinações de nossa Lei Maior,
Senhor Presidente, podemos depreender que a prestação do que comumente chamamos de transporte é
competência, primordialmente, dos Estados e dos Municípios. A estes, cabe a responsabilidade pelos meios
de transporte que não ultrapassam as fronteiras municipais; e, diante do fato de que, principalmente nas grandes capitais, as pessoas se deslocam regularmente,
nas idas e vindas de casa ao trabalho, entre Municípios
diferentes, os Estados também prestam serviços de
transporte público no sentido que queremos ressaltar
neste pronunciamento – o transporte não individual,
cotidiano, em área urbana.
Os Estados e os Municípios brasileiros, responsáveis que são pelos serviços de transporte coletivo no
País, estão, a meu ver, no centro de uma questão das
mais importantes deste início de século XXI: o esgotamento do modelo que hoje se adota neste País, que
privilegia, e até mesmo estimula, o uso do automóvel
como forma prioritária de deslocamento.
Contam-se nos dedos de uma mão, Senhor Presidente, as cidades brasileiras de grande porte em que
os transportes públicos são capazes de suprir, com um
mínimo de qualidade, as necessidades da população.
Arrisco-me a dizer que Curitiba é uma dessas cidades.
A regra, porém, é que, em qualquer cidade brasileira de
grande porte, o trânsito nos horários de pico é caótico,
o transporte público é caro e ruim, e a cobertura das
linhas de metrô, trem e ônibus deixa muito a desejar.
A comparação com as principais capitais do mundo é humilhante. Em cidades como Nova Iorque, Paris,
Londres e Berlim, é perfeitamente possível, e até recomendável, que não se possua um automóvel. Quem se
aventura a dirigir um automóvel por uma dessas cidades logo se dá conta de que o metrô ou o ônibus são
opções muito mais racionais, visto que, nesses casos,
são meios de transporte mais baratos, mais rápidos e
de funcionamento conﬁável e pontual.
Para que os Estados e os Municípios brasileiros
consigam imprimir esse nível de qualidade aos serviços
de transporte público sob suas responsabilidades, são
necessárias duas medidas principais: a racionalização
do uso dos recursos já disponíveis e a alocação de
mais recursos para os serviços de transporte coletivo.
Uma mudança de atitude também se faz necessária. A situação caótica do transporte coletivo urbano
em boa parte das nossas cidades nos leva a crer que
esse serviço tão fundamental não é encarado com a
devida prioridade. Ainda que a própria Constituição
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Federal deﬁna o caráter essencial do transporte coletivo, a péssima qualidade, sob todos os aspectos, do
transporte público no Brasil é evidência de que essa
determinação constitucional não passa de letra morta.
É preciso, Srªs e Srs. Senadores, dar aos investimentos em transporte coletivo a devida prioridade
nos orçamentos públicos de Estados e Municípios. O
próprio Governo Federal pode auxiliar no esforço por
um transporte público de qualidade, especialmente na
qualidade de avalista em parcerias estabelecidas entre
organismos internacionais de fomento e os governos
estaduais e municipais brasileiros.
A prioridade merecida pelo transporte público, Sr.
Presidente, não se justiﬁca por uma simples questão
de comodidade ou praticidade. Investir em transporte
público representa muito mais do que, meramente,
fazer com que as pessoas se desloquem mais rápida
e eﬁcientemente do ponto A ao ponto B.
Investir em transporte público signiﬁca muito mais.
Signiﬁca, em primeiro lugar, ajudar na preservação
do meio ambiente. A construção de linhas de trem e
de metrô nas grandes cidades, com seu caráter de
transporte de massa e sua eﬁciência energética, ao
mesmo tempo em que promove conforto e qualidade
de vida para a população, retira milhares de ônibus e
automóveis das ruas, desafogando o tráfego, reduzindo, o número de acidentes e, principalmente, deixando
de lançar toneladas de gases tóxicos na atmosfera.
Menos acidentes e menos poluição representam,
por sua vez, uma população mais segura e mais saudável, o que alivia sensivelmente o serviço de saúde
pública. Todas essas questões estão profundamente
interligadas. Investimentos em transporte coletivo traduzem-se em vidas salvas e pessoas mais saudáveis,
embora essa relação não seja tão clara à maioria.
Se, além disso, ainda pudermos investir em ciclovias e estimular o uso da bicicleta, como o fazem há
décadas as cidades e países mais desenvolvidos da
Europa, então é questão de tempo até revolucionarmos completamente a qualidade de vida nos espaços
urbanos do Brasil. Teremos cidades sustentáveis, visualmente agradáveis, com ar limpo e, principalmente,
com uma população segura e saudável.
Não é um objetivo simples de se atingir, mas
tampouco é impossível. Basta que concentremos esforços e vontade política na direção correta. As futuras
gerações, nossos ﬁlhos e netos, podem herdar nossos
problemas ou nossas soluções. A escolha é nossa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
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Senadores que constará da próxima sessão deliberativa
ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 121, DE 2007 – COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 1.314, de 2011)
Substitutivo da Câmara ao Projeto de
Lei do Senado nº 121, de 2007-Complementar (nº 306/2008, naquela Casa), de iniciativa
do Senador Tião Viana, que regulamenta o §
3º do art. 198 da Constituição Federal, para
dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços
públicos de saúde; institui contribuição social
destinadas à saúde; estabelece os critérios de
rateio dos recursos de transferências para a
saúde e as normas de ﬁscalização, avaliação
e controle das despesas com saúde nas três
esferas do Governo; revoga dispositivos das
Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990,
e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras
providências.
(Pendente de pareceres da CCJ, CAE
e CAS.)
Relator: Senador Humberto Costa
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 114, DE 2011
Quarta sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 114, de 2011 (nº 61/2011, na Câmara dos
Deputados, de iniciativa da Presidência da
República), que altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (DRU).
Parecer favorável, sob nº 1.303 de 2011,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Renan Calheiros.
3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 194, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 194, de 2011 (nº
16/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural entre o Governo da República Federati-
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va do Brasil e o Governo da Comunidade de
Dominica, assinado em Brasília, em 26 de
abril de 2010.
Parecer favorável, sob nº 1.304, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Cyro Miranda.
4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 236, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 236, de 2011 (nº
2.863/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Guiana para o Estabelecimento
de Regime Especial Fronteiriço e de Transporte para as Localidades de Bonﬁm (Brasil) e de
Lethem (Guiana), assinado em Bonﬁm-RR, em
14 de setembro de 2009.
Parecer favorável, sob nº 1.305, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator ad hoc: Senador Paulo Bauer.
5
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 243, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 243, de 2011 (nº
233/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República de Guiné Equatorial para Cooperação Educacional, celebrado em Bata, em
23 de outubro de 2009.
Parecer favorável, sob nº 1.306, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy.
6
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 286, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 286, de 2011 (nº
58/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Croácia sobre o Exercício de
Atividade Remunerada por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Militar,
Administrativo e Técnico, celebrado no Rio de
Janeiro, em 29 de maio de 2010.
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Parecer favorável, sob nº 1.307, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relatora ad hoc: Senadora Ana
Amélia.
7
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 287, DE 2011
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e aplausos pelos 93 anos do ex-Presidente da
África do Sul e Nobel da Paz – Nelson Mandela, comemorado no dia 18 de julho de 2011.
Parecer favorável, sob nº 920, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy.

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 287, de 2011 (nº
63/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral
sobre Cooperação e Parceria, assinado em
Brasília, em 29 de março de 2010.
Parecer favorável, sob nº 1.308, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Marcelo Crivella.

11
REQUERIMENTO Nº 1.422, DE 2011

8
REQUERIMENTO Nº 1.108, DE 2007

12
REQUERIMENTO Nº 1.432, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.108, de 2007, do Senador Cristovam Buarque e outros Senhores Senadores,
solicitando a criação de Comissão Temporária
Externa, composta pelos Senadores do Distrito
Federal, Goiás e Minas Gerais, para, no prazo
de cento e vinte dias, promover amplo debate
e propor medidas concretas para o combate à
violência no Distrito Federal e Entorno.

Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.432, de 2011, do Senador Armando
Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 181, de 2011, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 23 horas e 9
minutos.)
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO,
DESTINADA A INVESTIGAR O TRÁFICO
NACIONAL E INTERNACIONAL DE PESSOAS NO
BRASIL, SUAS CAUSAS, CONSEQÜÊNCIAS,
ROTAS E RESPONSÁVEIS, NO PERÍODO DE 2003
E 2011, COMPREENDIDO NA VIGÊNCIA DA
CONVENÇÃO DE PALERMO, CRIADA PELO
REQUERIMENTO Nº 226, DE 2011
ATA DA 17ª REUNIÃO
Ata Circunstanciada da 17ª Reunião realizada em
25 de outubro de 2011, às quatorze horas e cinqüenta
e um minutos, na Sala nº 9 da Ala Alexandre Costa
do Senado Federal sob a Presidência da Senadora
Vanessa Grazziotin e com a presença dos Senhores
Senadores: Marinor Brito, Cristovam Buarque e Lídice
da Mata. Deixam de comparecer os Senhores Senadores Paulo Davim e Ângela Portela. Na ocasião foram
aprovados os seguintes requerimentos.
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