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Ata da 11ª Sessão, Não Deliberativa
em 17 de fevereiro de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência da Srª Marta Suplicy, do Sr. Cícero Lucena, da Srª Vanessa Grazziotin,
e dos Srs. Acir Gurgacz, Paulo Davim, Mozarildo Cavalcanti e Paulo Paim
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e encerrase às 19 horas e 1 minuto.)
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Há número regimental. Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Iniciando os trabalhos no dia de hoje, 17 de fevereiro, às 14 horas...
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 11/2011 – GLDBAG
Brasília, 15 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais indico o Senador Jorge
Viana como titular, em substituição ao Senador Vicentino Alves, o Senador Eduardo Suplicy como suplente,
em substituição ao Senador Jorge Viana e o Senador
Lindberg Farias como suplente, em substituição ao Senador Clésio Andrade, na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania – CCJ, em vagas destinadas ao
Bloco de Apoio ao Governo.
Atenciosamente, – Senador Humberto Costa,
Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Serão feitas as substituições solicitadas.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 12/2011 – GLDBAG
Brasília, 15 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência que o Senador Eduardo Suplicy seja o 1o suplente da Comissão de Cons-

tituição, Justiça e Cidadania – CCJ, nas vagas destinadas ao Bloco de Apoio ao Governo.
Atenciosamente, – Senador Humberto Costa,
Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – O ofício lido vai à publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Presidência designa o Senador
Mozarildo Cavalcanti, como membro suplente, para
integrar a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, nos termos do Ofício nº 41/2011 da Liderança
do PTB.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 41/2011/GLPTB
Brasília, 17 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência que indico, pelo Partido Trabalhista Brasileiro
– PTB, o Senador Mozarildo Cavalcanti, como membro
suplente, para integrar a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania – CCJ.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência os meus cordiais cumprimentos. – Senador
Gim Argello, Líder do PTB.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Sobre a mesa, requerimento que
passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 84, DE 2011
Requeiro nos termos dos artigos 215 e 216 do
Regimento Interno do Senado Federal, informações
ao Ministério da Saúde, e considerando que:
• Considerando que os municípios de Boca do
Acre, Guajará, Boa Vista dos Ramos , Juruá, Autazes,
no estado do Amazona, tiveram os incentivos financei-
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ros dos programas Saúde da Família e Saúde Bucal,
suspenso pelo Ministério da Saúde;
• Considerando a dificuldade logística e geográfica
do interior do Amazonas, bem como a falta de equipe
técnica especializada para preparar os relatórios das
determinações;
Solicito a Vossa Excelência, informar as irregularidades apresentadas nos municípios de Boca do
Acre, Guajará, Boa Vista dos Ramos Juruá e Autazes.
Assim como o prazo necessário para sanar as falhas
apresentadas.
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Sala das Sessões, de 15 fevereiro de 2011. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
(À Mesa para descisão.)
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – O requerimento que acaba de ser
lido será despachado à Mesa para decisão.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu, da Câmara
dos Deputados, as seguintes matérias:
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Os projetos vão à Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, onde poderão
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, tendo
a referida Comissão o prazo de 15 dias úteis para opinar sobre a matéria, prorrogável por igual período, nos
termos do art. 376, III, do Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Sobre a mesa, projetos de lei que
passo a ler.
São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 50, DE 2011.
Insere inciso III ao art. 128 do DecretoLei n.º 2.848, de 1940 para incluir os casos
de anencefalia fetal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 128 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940, passa a vigorar acrescido do
seguinte inciso:
“Art. 128 ................................................
...............................................................
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Aborto no caso de gravidez de feto com
anencefalia.
III – se o feto apresenta anencefalia e o
aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O debate sobre a interrupção da gestação de fetos
anencefálicos instalou-se no País, provocado pela recente
decisão liminar do ilustre Ministro Marco Aurélio Mello, do
Supremo Tribunal Federal (STF), que autoriza a interrupção da gestação quando detectada anencefalia no feto.
A decisão atendeu à Argüição de Descumprimento de
Preceito Fundamental nº 54, movida pela Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Saúde (CNTS).
A anencefalia é uma das alterações na formação
do sistema nervoso central resultante da falha, em
etapas precoces do desenvolvimento embrionário, do
mecanismo de fechamento do tubo neural conhecido
como indução dorsal. A mais grave das enfermidades
produzidas por essa falha, a craniorraquisquise total,
resulta invariavelmente na morte fetal precoce (nos
primeiros meses da gestação).
A próxima etapa em termos de gravidade da lesão é a anencefalia, que se caracteriza pela ausência
dos hemisférios cerebrais e de ossos cranianos (frontal, occipital e parietais). O tronco cerebral e a medula
espinhal estão preservados, exceto nos casos em que
a anencefalia se acompanha de defeitos no fechamento
da coluna vertebral (mielomeningocele).
Nos Estados Unidos, essa doença tem incidência
de aproximadamente 0,5 em cada mil nascimentos, com
variações regionais significativas. Para o Brasil, a incidência estimada é de 2 por mil nascimentos, segundo
a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia
e Obstetrícia (Febrasgo). Há que se ressaltar, contudo,
que esses números tendem a cair com a prática da fortificação de determinados alimentos com ácido fólico.
Estudos indicam que aproximadamente três quartos dos fetos acometidos têm morte intra-uterina e um
quarto deles nascem vivos. Destes, a imensa maioria
morre dentro de 24 horas e o restante, no decorrer da
primeira semana.
Atualmente, graças ao uso cada vez mais disseminado da ultra-sonografia obstétrica, é possível diagnosticar a anormalidade ainda no início da gravidez. O
desfecho final da gestação – morte do concepto ainda
no útero ou logo após o nascimento – já passa a ser
conhecido desde o seu início.
Dessa forma, por força da inexistência de qualquer
tratamento que possa curar ou, pelo menos, amenizar o
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problema, as futuras mães são submetidas a um profundo sofrimento psicológico por todo o período gestacional,
pois têm a consciência de carregar, em seus ventres, fetos
sem qualquer possibilidade de vida extra-uterina.
Além do trauma psíquico, a anencefalia fetal enseja sérios prejuízos à saúde materna, tais como o
aumento da incidência de eclampsia e de anormalidades placentárias.
Com efeito, a justificativa da interrupção da gravidez
em casos de anencefalia fetal decorre da conjunção dos
fatores materno e fetal – o risco imposto à saúde física e
psicológica da mãe somado à completa impossibilidade
de o nascituro prosperar na vida extra-uterina.
Quando a gravidez implica risco moderado à saúde da gestante, os obstetras aguardam até que o feto
seja considerado viável para induzir o parto. No caso
do anencéfalo, todavia, essa viabilidade nunca é atingida, mesmo que se espere até o termo. Ele tem, por
definição, viabilidade igual a zero, independentemente
da idade gestacional.
Dessa forma, não faz sentido forçar a mulher a esperar até o final da gravidez para que esta tenha o desfecho há muito prognosticado, a morte do nascituro.
De modo geral, o Poder Judiciário brasileiro tem
concordado com os argumentos aqui apresentados e
tem concedido liminares favoráveis à interrupção de
gestações de fetos com anencefalia. Não raro, contudo,
as decisões judiciais são proferidas tardiamente, depois
que o parto já ocorreu de modo espontâneo e a mãe
passou por sofrimento longo e desnecessário.
Por isso é fundamental que a legislação brasileira
contemple a possibilidade de interrupção da gravidez de
fetos com anencefalia, caso seja este o desejo da gestante e o ato seja praticado por médico habilitado.
Esses são os motivos por que submetemos à
elevada apreciação do Congresso Nacional o presente projeto de lei. Estamos certos do apoio de nossos
pares, em razão da relevância que a matéria possui
para a mulher e a família brasileiras. – Senador Mozarildo Cavalcanti.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.
PARTE ESPECIAL
TÍTULO I
Dos Crimes Contra A Pessoa
CAPÍTULO I
Dos Crimes Contra A Vida
....................................................................................
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Art. 128 – Não se pune o aborto praticado por
médico:
Aborto necessário
I – se não há outro meio de salvar a vida da
gestante;
Aborto no caso de gravidez resultante de
estupro
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II – se a gravidez resulta de estupro e o aborto é
precedido de consentimento da gestante ou, quando
incapaz, de seu representante legal.
....................................................................................
(À Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa; e de Constituição, Justiça
e Cidadania – decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 52, DE 2011
Estabelece a prévia autorização de
quebra de sigilo fiscal quando da posse
do servidor público, e dá outras providências
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. O art. 13 da Lei n.º 8.429, de 02 de junho
de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 13. A posse e o exercício de agente
público ficam condicionados à apresentação de
declaração dos bens e valores que compõem
o seu patrimônio privado, bem como de prévia
autorização de quebra de seu sigilo bancário,
a fim de serem arquivadas no Serviço Pessoal
Competente.
...............................................................
§ 5º A autorização para quebra de sigilo que dispõe o caput deste artigo ficará arquivada na unidade de pessoal do órgão de
lotação do servidor ou autoridade e poderá
ser disponibilizada, para fins de investigação,
à Receita Federal; às autoridades judiciais;
às comissões previstas no § 3º do art 58 da
Constituição Federal.
I – A Receita Federal somente poderá solicitar a prévia autorização de que trata o caput
deste artigo, por meio de ofício a ser subscrito
pelo detentor do cargo de Secretário da Receita
Federal, não cabendo delegação.
II – À autoridade judicial somente poderá
ser entregue a prévia autorização por meio de
requerimento judicial;
III – Às comissões previstas no § 3º do
art. 58 da Constituição Federal, poderão ser
entregues as referidas autorizações de quebra de sigilo, na forma de seus regulamentos
internos.
Art. 2º. O art. 1º da Lei n.º 8.730, de 10 de novembro de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º É obrigatória a apresentação de
declaração de bens, com a indicação das fontes de renda, bem como prévia autorização de
quebra de seu sigilo bancário, no momento
da posse ou, inexistindo esta, na entrada em
exercício de cargo emprego ou função, por
parte das autoridades e servidores públicos
adiante indicados:
...............................................................
§ 3º A cópia da declaração de bens constante do caput deste artigo deverá ser entregue
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anualmente à Unidade de Pessoal do órgão
ou entidade a que se vinculem, conforme disposto na Instrução Normativa TCU n.º 005, de
10 de março de 1994, e ao término da gestão
ou mandato e nas hipóteses de exoneração,
renúncia ou afastamento definitivo;
§ 4º A autorização de quebra de sigilo
citada no caput deste artigo ficará arquivada
na unidade de pessoal do órgão de lotação do
servidor ou autoridade e poderá ser disponibilizada, para fins de investigação, à Receita
Federal; às autoridades judiciais; às comissões previstas no § 3º do art 58 da Constituição Federal.
I – A Receita Federal somente poderá solicitar a prévia autorização de que trata o caput
deste artigo, por meio de ofício a ser subscrito
pelo detentor do cargo de Secretário da Receita
Federal, não cabendo delegação.
II – À autoridade judicial poderá ser entregue a prévia autorização por meio de requerimento judicial;
III – Às comissões previstas no § 3º do
art. 58 da Constituição Federal, poderão ser
entregues as referidas autorizações de quebra de sigilo, na forma de seus regulamentos
internos.
Art. 3º Ficam também obrigadas a disponibilizarem seus sigilos bancários:
I – Entidades sem fins lucrativos e seus
dirigentes, quando estas receberem recursos
públicos, constituindo-se o disposto no caput
deste artigo em documento imprescindível
para a celebração de convênios, contratos, ou
termos de parceria;
II – Empresas fornecedoras e prestadoras
de serviços a quaisquer órgãos da União.
Parágrafo Único. A autorização de que trata este
artigo ficará arquivada no órgão concedente dos recursos e poderá ser disponibilizada, para fins de investigação, à Receita Federal; às autoridades judiciais; às
comissões previstas no § 3º do art 58 da Constituição
Federal.
I – A Receita Federal somente poderá solicitar a prévia autorização de que trata o caput
deste artigo, por meio de ofício a ser subscrito
pelo detentor do cargo de Secretário da Receita
Federal, não cabendo delegação.
II – À autoridade judicial poderá ser entregue a prévia autorização por meio de requerimento judicial;
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III – Às comissões previstas no § 3º do art.
58 da Constituição Federal, poderá ser entregue a referida autorização de quebra de sigilo,
na forma de seus regulamentos internos.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor a partir da data
de sua publicação.
Justificação
Os fatos de corrupção envolvendo servidores públicos, autoridades e políticos têm se tornado recorrente
no país. Em parte isso demonstra uma maior fiscalização, tanto dos órgãos públicos competentes quanto da
imprensa, mas também evidencia uma pratica a ser
coibida em todas as esferas de poder.
A pré-disponibilização do sigilo bancário quando
da posse ou entrada em exercício do servidor ou autoridade é um meio de inibir possíveis futuros desvios
de conduta uma vez que a Receita Federal, ao efetuar o cruzamento das informações fiscais declaradas
anualmente com o montante da Contribuição sobre
Movimentação Financeira poderá solicitar ao órgão de
lotação do servidor ou autoridade a autorização previamente dada para a quebra do sigilo bancário deste
a fim de proceder à investigação e, se for o caso, instaurar o devido processo administrativo e/ou judicial.
Da mesma forma a autoridade judicial e as Comissões
Parlamentares de Inquérito.
As entidades e empresas que se relacionam com
órgãos governamentais, neste contexto, vêm sendo
apontadas como as corruptoras do processo e, portanto, poderão também ser investigadas por estes entes
fiscalizadores.
No caso das entidades, o intuito do projeto é impedir o desvio de recursos públicos recebidas para a
assistência social, crime, a meu ver, dos mais repugnantes, uma vez que tira um benefício que é destinado
aos mais carentes e desprotegidos socialmente.
Finalmente, apresento aos meus ilustres pares
o Projeto de Lei em tela para que Vossas Excelências
possam, à luz de seus conhecimentos, aprimorá-lo.
Sala das Sessões, – Senador Mozarildo Cavalcanti.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N° 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.

Fevereiro de 2011

O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. 1° Os atos de improbidade praticados por
qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios, de Território, de empresa incorporada
ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação
ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com
mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei.
Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados
contra o patrimônio de entidade que receba subvenção,
benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem como daquelas para cuja criação ou custeio
o erário haja concorrido ou concorra com menos de
cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à
repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres
públicos.
Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos
desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação,
designação, contratação ou qualquer outra forma de
investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.
Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis,
no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente
público, induza ou concorra para a prática do ato de
improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma
direta ou indireta.
Art. 4° Os agentes públicos de qualquer nível ou
hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade e publicidade no trato dos assuntos que
lhe são afetos.
Art. 5° Ocorrendo lesão ao patrimônio público por
ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de
terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.
Art. 6° No caso de enriquecimento ilícito, perderá
o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou
valores acrescidos ao seu patrimônio.
Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento
ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável
pelo inquérito representar ao Ministério Público, para
a indisponibilidade dos bens do indiciado.
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Parágrafo único. A indisponibilidade a que se
refere o caput deste artigo recairá sobre bens que
assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
Art. 8° O sucessor daquele que causar lesão ao
patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está
sujeito às cominações desta lei até o limite do valor
da herança.
CAPÍTULO II
Dos Atos de Improbidade Administrativa
Seção I
Dos Atos de Improbidade Administrativa
que Importam Enriquecimento Ilícito
Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão
do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou
atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta
lei, e notadamente:
I – receber, para si ou para outrem, dinheiro,
bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem
econômica, direta ou indireta, a título de comissão,
percentagem, gratificação ou presente de quem tenha
interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou
amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;
II – perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação
de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços
pelas entidades referidas no art. 1° por preço superior
ao valor de mercado;
III – perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação
de bem público ou o fornecimento de serviço por ente
estatal por preço inferior ao valor de mercado;
IV – utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer
natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer
das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem
como o trabalho de servidores públicos, empregados
ou terceiros contratados por essas entidades;
V – receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a
prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico,
de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem;
VI – receber vantagem econômica de qualquer
natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou
qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso,
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medida, qualidade ou característica de mercadorias
ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;
VII – adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública,
bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente
público;
VIII – aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível
de ser atingido ou amparado por ação ou omissão
decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade;
IX – perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de
qualquer natureza;
X – receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício,
providência ou declaração a que esteja obrigado;
XI – incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes
do acervo patrimonial das entidades mencionadas no
art. 1° desta lei;
XII – usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das
entidades mencionadas no art. 1° desta lei.
Seção II
Dos Atos de Improbidade Administrativa
que Causam Prejuízo ao Erário
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial,
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação
dos bens ou haveres das entidades referidas no art.
1º desta lei, e notadamente:
I – facilitar ou concorrer por qualquer forma para
a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa
física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores
integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;
II – permitir ou concorrer para que pessoa física
ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades
mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância
das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis
à espécie;
III – doar à pessoa física ou jurídica bem como
ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores
do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas
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no art. 1º desta lei, sem observância das formalidades
legais e regulamentares aplicáveis à espécie;
IV – permitir ou facilitar a alienação, permuta ou
locação de bem integrante do patrimônio de qualquer
das entidades referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a
prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado;
V – permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou
locação de bem ou serviço por preço superior ao de
mercado;
VI – realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar
garantia insuficiente ou inidônea;
VII – conceder benefício administrativo ou fiscal
sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
VIII – frustrar a licitude de processo licitatório ou
dispensá-lo indevidamente;
IX – ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;
X – agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;
XI – liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer
forma para a sua aplicação irregular;
XII – permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;
XIII – permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou
material de qualquer natureza, de propriedade ou à
disposição de qualquer das entidades mencionadas
no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidor
público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades.
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;
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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
oficial, teor de medida política ou econômica capaz de
afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.
CAPÍTULO III
Das Penas
Art. 12. Independentemente das sanções penais,
civis e administrativas, previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito
às seguintes cominações:
I – na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou
valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da
função pública, suspensão dos direitos políticos de
oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três
vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente,
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;
II – na hipótese do art. 10, ressarcimento integral
do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância,
perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de
até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;
III – na hipótese do art. 11, ressarcimento integral
do dano, se houver, perda da função pública, suspensão
dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento
de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração
percebida pelo agente e proibição de contratar com o
Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de três anos.
Parágrafo único. Na fixação das penas previstas
nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano
causado, assim como o proveito patrimonial obtido
pelo agente.
CAPÍTULO IV
Da Declaração de Bens
Art. 13. A posse e o exercício de agente público
ficam condicionados à apresentação de declaração
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dos bens e valores que compõem o seu patrimônio
privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal
competente.
§ 1° A declaração compreenderá imóveis, móveis,
semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra
espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no
País ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá
os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob
a dependência econômica do declarante, excluídos
apenas os objetos e utensílios de uso doméstico.
§ 2º A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o
exercício do mandato, cargo, emprego ou função.
§ 3º Será punido com a pena de demissão, a bem
do serviço público, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, o agente público que se recusar a prestar
declaração dos bens, dentro do prazo determinado,
ou que a prestar falsa.
§ 4º O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada
à Delegacia da Receita Federal na conformidade da
legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de
qualquer natureza, com as necessárias atualizações,
para suprir a exigência contida no caput e no § 2°
deste artigo .
CAPÍTULO V
Do Procedimento Administrativo e do
Processo Judicial
Art. 14. Qualquer pessoa poderá representar à
autoridade administrativa competente para que seja
instaurada investigação destinada a apurar a prática
de ato de improbidade.
§ 1º A representação, que será escrita ou reduzida
a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e
a indicação das provas de que tenha conhecimento.
§ 2º A autoridade administrativa rejeitará a representação, em despacho fundamentado, se esta não
contiver as formalidades estabelecidas no § 1º deste
artigo. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público, nos termos do art. 22 desta lei.
§ 3º Atendidos os requisitos da representação, a
autoridade determinará a imediata apuração dos fatos
que, em se tratando de servidores federais, será processada na forma prevista nos arts. 148 a 182 da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e, em se tratando de servidor militar, de acordo com os respectivos
regulamentos disciplinares.
Art. 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho
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de Contas da existência de procedimento administrativo
para apurar a prática de ato de improbidade.
Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal
ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento
administrativo.
Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público
ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo
competente a decretação do seqüestro dos bens do
agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente
ou causado dano ao patrimônio público.
§ 1º O pedido de seqüestro será processado de
acordo com o disposto nos arts. 822 e 825 do Código
de Processo Civil.
§ 2° Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas
bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados
internacionais.
Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário,
será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa
jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação
da medida cautelar.
§ 1º É vedada a transação, acordo ou conciliação
nas ações de que trata o caput.
§ 2º A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do
ressarcimento do patrimônio público.
§ 3º No caso da ação principal ter sido proposta
pelo Ministério Público, a pessoa jurídica interessada
integrará a lide na qualidade de litisconsorte, devendo
suprir as omissões e falhas da inicial e apresentar ou
indicar os meios de prova de que disponha.
§ 4º O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente, como fiscal
da lei, sob pena de nulidade.
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.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Penais
Art. 19. Constitui crime a representação por ato de
improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente.
Pena: detenção de seis a dez meses e multa.
Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou à imagem que houver
provocado.
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Art. 20. A perda da função pública e a suspensão
dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em
julgado da sentença condenatória.
Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento
do agente público do exercício do cargo, emprego ou
função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.
Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta
lei independe:
I – da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio
público;
II – da aprovação ou rejeição das contas pelo
órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas.
Art. 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta
lei, o Ministério Público, de ofício, a requerimento de
autoridade administrativa ou mediante representação
formulada de acordo com o disposto no art. 14, poderá
requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo.
CAPÍTULO VII
Da Prescrição
Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as
sanções previstas nesta lei podem ser propostas:
I – até cinco anos após o término do exercício
de mandato, de cargo em comissão ou de função de
confiança;
II – dentro do prazo prescricional previsto em lei
específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício
de cargo efetivo ou emprego.
CAPÍTULO VIII
Das Disposições Finais
Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 25. Ficam revogadas as Leis n°s 3.164, de
1° de junho de 1957, e 3.502, de 21 de dezembro de
1958 e demais disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de junho de 1992; 171° da
Independência e 104° da República. – FERNANDO
COLLOR – Célio Borja.
LEI Nº 8.730, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1993
Estabelece a obrigatoriedade da declaração de bens e rendas para o exercício
de cargos, empregos e funções nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e dá
outras providências.
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O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º É obrigatória a apresentação de declaração de bens, com indicação das fontes de renda, no
momento da posse ou, inexistindo esta, na entrada em
exercício de cargo, emprego ou função, bem como no
final de cada exercício financeiro, no término da gestão
ou mandato e nas hipóteses de exoneração, renúncia
ou afastamento definitivo, por parte das autoridades
e servidores públicos adiante indicados:
I - Presidente da República;
II - Vice-Presidente da República;
III - Ministros de Estado;
IV - membros do Congresso Nacional;
V - membros da Magistratura Federal;
VI - membros do Ministério Público da União;
VII - todos quantos exerçam cargos eletivos e
cargos, empregos ou funções de confiança, na administração direta, indireta e fundacional, de qualquer
dos Poderes da União.
§ 1º A declaração de bens e rendas será transcrita em livro próprio de cada órgão e assinada pelo
declarante:
§ 2º O declarante remeterá, incontinenti, uma
cópia da declaração ao Tribunal de Contas da União,
para o fim de este:
I - manter registro próprio dos bens e rendas do
patrimônio privado de autoridades públicas;
II - exercer o controle da legalidade e legitimidade desses bens e rendas, com apoio nos sistemas de
controle interno de cada Poder;
III - adotar as providências inerentes às suas atribuições e, se for o caso, representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados;
IV - publicar, periodicamente, no Diário Oficial
da União, por extrato, dados e elementos constantes
da declaração;
V - prestar a qualquer das Câmaras do Congresso
Nacional ou às respectivas Comissões, informações
solicitadas por escrito;
VI - fornecer certidões e informações requeridas
por qualquer cidadão, para propor ação popular que
vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou à moralidade administrativa, na forma da lei.
Art. 2º A declaração a que se refere o artigo anterior, excluídos os objetos e utensílios de uso doméstico
de módico valor, constará de relação pormenorizada
dos bens imóveis, móveis, semoventes, títulos ou valores mobiliários, direitos sobre veículos automóveis,
embarcações ou aeronaves e dinheiros ou aplicações
financeiras que, no País ou no exterior, constituam,
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separadamente, o patrimônio do declarante e de seus
dependentes, na data respectiva.
§ 1º Os bens serão declarados, discriminadamente, pelos valores de aquisição constantes dos respectivos instrumentos de transferência de propriedade, com
indicação concomitante de seus valores venais.
§ 2º No caso de inexistência do instrumento de
transferência de propriedade, será dispensada a indicação do valor de aquisição do bem, facultada a indicação de seu valor venal à época do ato translativo,
ao lado do valor venal atualizado.
§ 3º O valor de aquisição dos bens existentes no
exterior será mencionado na declaração e expresso na
moeda do país em que estiverem localizados.
§ 4º Na declaração de bens e rendas também serão
consignados os ônus reais e obrigações do declarante,
inclusive de seus dependentes, dedutíveis na apuração
do patrimônio líquido, em cada período, discriminandose entre os credores, se for o caso, a Fazenda Pública,
as instituições oficiais de crédito e quaisquer entidades,
públicas ou privadas, no País e no exterior.
§ 5º Relacionados os bens, direitos e obrigações,
o declarante apurará a variação patrimonial ocorrida no
período, indicando a origem dos recursos que hajam
propiciado o eventual acréscimo.
§ 6º Na declaração constará, ainda, menção a
cargos de direção e de órgãos colegiados que o declarante exerça ou haja exercido nos últimos dois anos,
em empresas privadas ou de setor público e outras
instituições, no País e no exterior.
§ 7º O Tribunal de Contas da União poderá:
a) expedir instruções sobre formulários da declaração e prazos máximos de remessa de sua cópia;
b) exigir, a qualquer tempo, a comprovação da
legitimidade da procedência dos bens e rendas acrescidos ao patrimônio no período relativo à declaração.
Art. 3º A não apresentação da declaração a que
se refere o art. 1º, por ocasião da posse, implicará a
não realização daquele ato, ou sua nulidade, se celebrado sem esse requisito essencial.
Parágrafo único. Nas demais hipóteses, a não
apresentação da declaração, a falta e atraso de remessa de sua cópia ao Tribunal de Contas da União
ou a declaração dolosamente inexata implicarão, conforme o caso:
a) crime de responsabilidade, para o Presidente
e o Vice-Presidente da República, os Ministros de Estado e demais autoridades previstas em lei especial,
observadas suas disposições; ou
b) infração político-administrativa, crime funcional
ou falta grave disciplinar, passível de perda do mandato, demissão do cargo, exoneração do emprego ou
destituição da função, além da inabilitação, até cinco
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anos, para o exercício de novo mandato e de qualquer
cargo, emprego ou função pública, observada a legislação específica.
Art. 4º Os administradores ou responsáveis por
bens e valores públicos da administração direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União,
assim como toda a pessoa que por força da lei, estiver
sujeita à prestação de contas do Tribunal de Contas
da União, são obrigados a juntar, à documentação
correspondente, cópia da declaração de rendimentos
e de bens, relativa ao período-base da gestão, entregue à repartição competente, de conformidade com a
legislação do Imposto sobre a Renda.
§ 1º O Tribunal de Contas da União considerará
como não recebida a documentação que lhe for entregue em desacordo com o previsto neste artigo.
§ 2º Será lícito ao Tribunal de Contas da União
utilizar as declarações de rendimentos e de bens, recebidas nos termos deste artigo, para proceder ao
levantamento da evolução patrimonial do seu titular e
ao exame de sua compatibilização com os recursos e
as disponibilidades declarados.
Art. 5º A Fazenda Pública Federal e o Tribunal
de Contas da União poderão realizar, em relação às
declarações de que trata esta Lei, troca de dados e
informações que lhes possam favorecer o desempenho das respectivas atribuições legais.
Parágrafo único. O dever do sigilo sobre informações de natureza fiscal e de riqueza de terceiros,
imposto aos funcionários da Fazenda Pública, que
cheguem ao seu conhecimento em razão do ofício,
estende-se aos funcionários do Tribunal de Contas da
União que, em cumprimento das disposições desta Lei,
encontrem-se em idêntica situação.
Art. 6º Os atuais ocupantes de cargos, empregos ou
funções mencionados no art. 1º, e obedecido o disposto
no art. 2º, prestarão a respectiva declaração de bens e
rendas, bem como remeterão cópia ao Tribunal de Contas
da União, no prazo e condições por este fixados.
Art. 7º As disposições constantes desta Lei serão
adotadas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos
Municípios, no que couber, como normas gerais de direito financeiro, velando pela sua observância os órgãos
a que se refere o art. 75 da Constituição Federal.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de novembro de 1993; 172º da Independência e 105º da República. - ITAMAR FRANCO
– Romildo Canhim.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 53, DE 2011
Altera o art. 15 da Lei nº 11.091, de 12
de janeiro de 2005, para dispor sobre o posicionamento dos aposentados e pensionistas nas tabelas remuneratórias constantes
do Anexo I da Lei.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 15 da Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo:
“Art. 15. .................................................
...............................................................
§ 6º O enquadramento dos servidores
aposentados e dos pensionistas nas tabelas
constantes do Anexo I desta Lei será referenciado à situação em que o servidor se encontrava na data da aposentadoria ou em que se
originou a pensão.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justificação
A Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, objeto de alteração pelo nosso projeto, dispõe sobre a
estruturação do Plano de Carreira dos cargos TécnicoAdministrativos em Educação, no âmbito das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da
Educação, e dá outras providências.
A promulgação da Lei resultou de intensas negociações por largo espaço de tempo, e ainda assim
deixou a desejar no que concerne ao posicionamento
dos aposentados e pensionistas. Com efeito, a esses
cidadãos que dedicaram suas vidas em prol de atividades ligadas à Educação não foi dispensado o merecido
tratamento com relação à forma de seu enquadramento
na tabela remuneratória, pois não se levou em conta a
situação em que se encontravam nas datas em que se
deram a aposentadoria e a concessão da pensão.
A nossa intenção, pois, é corrigir essa injustiça
mediante a alteração da Lei no seu art. 15, acrescentando-lhe um parágrafo e, dessa maneira, dispensar
a esses cidadãos o mesmo tratamento dado a outras
categorias de aposentados e pensionistas em diversas Leis, das quais citamos a Lei nº 11.233, de 22 de
dezembro de 2005, que, entre outras coisas, institui o
Plano Especial de Cargos de Cultura e a Gratificação
Específica de Atividade Cultural. O seu art. 1º comporta
parágrafo com disposição idêntica à alteração que se
pretende aprovar pelo Projeto ora apresentado.
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Cremos, dessa forma, que a acolhida da nossa
iniciativa pelos ilustres Pares corrigirá lacuna existente
na Lei nº 11.091, de 2005, prejudicial aos aposentados e pensionistas ali referidos, razão que nos leva a
esperar por sua aprovação.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 11.091, DE 12 DE JANEIRO DE 2005
Texto compilado
Dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das
Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação, e dá outras
providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
Art. 15. O enquadramento previsto nesta Lei será
efetuado de acordo com a Tabela de Correlação, constante do Anexo VII desta lei.
....................................................................................
LEI Nº 11.233, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005
Institui o Plano Especial de Cargos da
Cultura e a Gratificação Específica de Atividade Cultural - GEAC; cria cargos de provimento efetivo; altera dispositivos das Leis
nos 10.862, de 20 de abril de 2004, 11.046, de
27 de dezembro de 2004, 11.094, de 13 de
janeiro de 2005, 11.095, de 13 de janeiro de
2005, e 11.091, de 12 de janeiro de 2005; revoga dispositivos da Lei no 10.862, de 20 de
abril de 2004; e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica estruturado o Plano Especial de Cargos da Cultura, composto pelos cargos de provimento
efetivo, regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, que não estejam organizados em carreiras,
pertencentes aos Quadros de Pessoal do Ministério da
Cultura, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional - IPHAN, da Fundação Nacional de Arte - FUNARTE, da Fundação Biblioteca Nacional - FBN e da
Fundação Cultural Palmares - FCP, em 30 de julho de
2005, ou que venham a ser redistribuídos para esses
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Quadros, desde que as redistribuições tenham sido
requeridas até 12 de julho de 2005, mediante enquadramento dos servidores, de acordo com as respectivas atribuições, requisitos de formação profissional
e posição relativa na tabela, conforme o constante do
Anexo I desta Lei.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 54, DE 2011
Institui o ano de 2013 como “Ano Nacional da Atividade Física em Prol da Saúde”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É instituído o ano de 2013 como “Ano Nacional da Atividade Física em Prol da Saúde”.
§1º A critério do Poder Executivo, de cada ente
federado, as comemorações e eventos relacionados
ao disposto no caput poderão integrar as ações e
atividades de saúde pública promovidas pela União,
Estados e municípios.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A atividade física é, reconhecidamente, indispensável para as pessoas que desejam ter uma vida
saudável. Seus benefícios, no tocante à promoção e
manutenção da saúde, alcançam praticamente todas
as faixas etárias, e em especial os idosos, cuja população está crescendo a cada dia.
O estilo de vida da atualidade revela, de forma
bastante expressiva, as contradições da alimentação
moderna que, somadas ao sedentarismo e à obesidade, vem se transformando em um problema de saúde
pública. Diante dessa realidade, os médicos, em geral,
estão prescrevendo orientações para que seus pacientes façam atividade física como forma de melhorar a
qualidade de vida e evitar riscos de morte.
As estimativas apontam que o número de pessoas sedentárias reduz ano após ano. Segundo dados
levantados pelo Ministério da Saúde, em 2006 cerca de
16% da população brasileira faziam atividade física. No
entanto, o número dos que se enquadram na chamada
“atividade física zero” ainda é muito alto, e isso é motivo
de preocupação para o Ministério da Saúde.
Segundo o Vigitel Brasil 2009 - estudo do Ministério
da Saúde, que faz estimativa de frequência e distribuição
sociodemográfica de fatores de risco e proteção para do-
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enças crônicas nas capitais brasileiras - a frequência de
pessoas que praticam atividade física no tempo livre é de
14,7%. Quanto maior a frequência da faixa etária, menor
a frequência da atividade física, chegando a 13% entre
as pessoas com idade entre 45 e 54 anos. A notícia boa
é que, entre os idosos, esse índice aumenta para 18,1%.
Porém, as mulheres idosas estão no mesmo nível das
mulheres jovens, algo em torno de 10%.
A mesma pesquisa revela que 46,6% da população dessas cidades têm excesso de peso, sendo que
quanto maior a idade, maior a frequência de sobrepeso.
Porto Velho, Rio de Janeiro e São Paulo são as capitais
brasileiras com maior número de pessoas obesas, em
percentual acima de 55% da população.
Nossa proposta tem o objetivo de chamar a atenção para esse problema, e estimular a atividade física em todas as camadas da população, de forma a
contribuir na contenção dos riscos e vulnerabilidades
à saúde e ao bem-estar social. Buscamos também
conscientizar os policy-makers, da Política Nacional
de Saúde, sobre a necessidade de se incluir tal prática no rol das ações preventivas e de manutenção da
saúde, de forma que, num futuro próximo, as unidades básicas de saúde do SUS possam ser dotadas de
infra-estrutura e equipamentos necessários à atividade
física de sua clientela.
São notórios os benefícios que a atividade física
proporciona, quando devidamente orientada, em prol da
melhoria da qualidade de vida das pessoas ativas, evitando a ocorrência de mortes prematuras. Além disso,
há uma substancial redução no uso de medicamentos
e no número de atendimentos médicos e internações
nas unidades de saúde pública.
Nessas circunstâncias, esperamos contar com
o apoio de nossos Pares para a rápida tramitação da
presente proposta, dando ao país uma boa oportunidade para incentiva a população a buscar uma vida
saudável.
Sala das Sessões, – Senador Marcelo Crivella.
(À Comissão de Educação, Cultura e
Esporte – decisão terminativa.)
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Os projetos que acabam de ser
lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
Sobre a mesa, projetos de resolução que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 3, DE 2011
Altera o art. 78 do Regimento Interno
do Senado Federal, para garantir a cada
Senador da República ao menos uma vaga
titular em Comissões Permanentes.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 78 do Regimento Interno do Senado
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 78. .................................................
...............................................................
...............................................................
§ 1º Para fins de proporcionalidade, as
representações partidárias são fixadas pelos
seus quantitativos à data da diplomação, salvo nos casos de posterior criação, fusão ou
incorporação de partidos.
§ 2º Ao Senador, salvo se membro da
Mesa, será sempre assegurado o direito de
integrar, como titular, pelo menos uma Comissão, ainda que não possa concorrer pelo
cálculo de proporcionalidade.
§ 3º Para contemplar os Partidos sem
lugares suficientes nas Comissões para a sua
bancada, observar-se-á o seguinte:
I – Da maior para a menor composição
partidária, na quantidade de Senadores não
contemplados, cada agremiação perderá uma
vaga na Comissão com a menor fração, onde
obteve lugar pelo cálculo da proporcionalidade,
podendo optar em caso de empate;
II – Os Partidos sem lugares suficientes
para a sua bancada farão opção pelas vagas
abertas, na forma do inciso I, tendo preferência, dentre estes partidos, o de maior bancada,
e em caso de empate, o Senador mais idoso
dentre os de maior número de legislaturas que
pertença à bancada.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
da sua publicação.
Justificação
A sociedade brasileira elegeu para esta Casa
oitenta e um Senadores e Senadoras, de diversos
partidos, que têm a imensa tarefa de pensar o Estado
brasileiro, fiscalizar os atos do Poder Executivo, elaborar e votar as leis necessárias ao desenvolvimento
do País. Nesse mister, somos todos iguais e temos as
mesmas responsabilidades. Não pode haver diferen-
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ça entre nós e nem haver senadoras e senadores de
primeira e segunda categoria.
O Regimento Interno da Casa dispõe sobre as
prerrogativas do líder, seja ele de bloco ou de partido
e, em nenhum momento, faz discriminação com base
no número de integrantes da bancada e nem poderia
fazê-lo, pois correria o risco de estabelecer a existência
de senadores de primeira e segunda classe. A partir
daí, o desavisado entenderia que esta classificação
poderia se dar até mesmo pelo número de votos que
recebeu o parlamentar.
Nesta Casa temos senadores eleitos com mais
de cinco milhões de votos e outros ilustres parlamentares eleitos com um milhão de votos ou menos.
Nem por isso podemos considerá-los, uns e outros,
de maior ou menor grandeza, pois a Constituição
Federal determina a paridade entre as Unidades da
Federação na representação do Senado, independente do tamanho de cada uma. Do mesmo modo,
os Partidos não podem ter seus direitos subtraídos
de acordo com o número de seus integrantes. Neste
aspecto, não existem partidos maiores ou menores.
Todos têm as mesmas prerrogativas, desde que registrados na Justiça Eleitoral.
Em assim sendo, é claro que na composição das
Comissões Técnicas a representação partidária com
maior número de integrantes terá uma participação
maior, até porque se trata de uma garantia constitucional. Mas, contrario senso, não podemos aceitar
que um senador eleito por um partido só participará
dos trabalhos em comissões se contar com a generosidade de um outro partido.
O sistema atual de composição das Comissões
é perverso, injusto e inconstitucional, pois alija os
pequenos partidos dos trabalhos nas comissões,
o que acaba levando com que essas agremiações
sintam-se obrigadas a se agrupar, independentemente de suas afinidades programáticas ou filosóficas, sob pena de exclusão do Processo Legislativo.
Ou se faz isso, assistimos a situação inaceitável em
que senadores são excluídos dos trabalhos das Comissões Permanentes e Temporárias da Casa, sob
argumento de que a proporcionalidade partidária
não os contempla.
Este fato se torna mais grave quando nos detemos no artigo 58 da Constituição Federal e artigos 90
e 91 do Regimento Interno do Senado Federal, que
conferem às Comissões da Casa o chamado “poder
conclusivo” para a apreciação de projetos. Ou seja:
como hoje se interpreta, nesta Casa, a Constituição
e o Regimento interno, alguns senadores não pode-
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rão participar dos trabalhos em comissões técnicas.
E que não se diga que a expressão “tanto quanto
possível”, constante do texto constitucional, permitiria
que isto acontecesse. Na minha leitura, a expressão
“tanto quanto possível” não é para excluir e, sim,
para incluir. A sua verdadeira leitura deveria ser “o
mais possível”.
E mais, destaco o Título XV do Regimento Interno,
referente aos Princípios Gerais do Processo Legislativo, que em seu artigo 412 dispõe:
“Art. 412. A legitimidade na elaboração
da norma legal é assegurada pela observância
rigorosa das disposições regimentais, mediante
os seguintes princípios básicos:
I - a participação plena e igualitária dos
Senadores em todas as atividades legislativas,
respeitados os limites regimentais;
(...)
VII - Preservação dos Direitos das Minorias”.
Daí, porque apresento este Projeto de Resolução
que altera o nosso regimento Interno. Faço isso por entender, pelas razões que expus, que a distribuição de
vagas nas comissões permanentes da Casa não tem
observado o disposto nos incisos I e VII do artigo 412
do nosso Regimento, especialmente face o que dispõem o artigo 58 da Constituição Federal e os artigos
90 e 91 do Regimento Interno do Senado.
Sala das Sessões, – Senador Itamar Franco.
LEGISLAÇÃO CITADA
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº , DE 2011
Altera o art. 78 do Regimento Interno
do Senado Federal, para garantir a cada
Senador da República ao menos uma vaga
titular em Comissões Permanentes.
REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL
....................................................................................
CAPÍTULO II
Da Composição
Art. 77. A Comissão Diretora é constituída dos
titulares da Mesa, tendo as demais comissões permanentes o seguinte número de membros:
I – Comissão de Assuntos Econômicos, 27;
II – Comissão de Assuntos Sociais, 21;
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III – Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 23;
IV – Comissão de Educação, 27;
V – Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle 17;
VI – Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, 19;
VII – Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, 19;
VIII – Comissão de Serviços de Infra-Estrutura,
23;
IX – Comissão de Desenvolvimento Regional e
Turismo, 17;
X – Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, 17.
§ 1º O membro da Comissão Diretora não poderá
fazer parte de outra comissão permanente.
§ 2º Cada Senador poderá integrar até três comissões como titular e três como suplente. (NR)
Art. 78. Os membros das comissões serão designados pelo Presidente, por indicação escrita dos
respectivos líderes, assegurada, tanto quanto possí
vel, a participação proporcional das representações
partidárias ou dos blocos parlamentares com atuação
no Senado Federal (Const., art. 58, § 1º).
Parágrafo único. Para fins de proporcionalidade,
as representações partidárias são fixadas pelos seus
quantitativos à data da diplomação, salvo nos casos
de posterior criação, fusão ou incorporação de partidos. (NR)
....................................................................................
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 4, DE 2011
Acrescenta parágrafos ao art. 160 do
Regimento Interno do Senado Federal, para
permitir que o tempo destinado aos oradores do Período do Expediente possa ser
dedicado à discussão de assunto de interesse nacional.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 160 do Regimento Interno do Senado Federal passa a vigorar acrescido de parágrafo
único, com a seguinte redação:
“Art. 160. ...............................................
§ 1º O tempo destinado aos oradores do
Período do Expediente poderá ser dedicado
à discussão de um tema específico, de interesse nacional, em virtude de deliberação do
Plenário, a requerimento de pelo menos um
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terço dos Senadores ou de líderes que representem esse número.
§ 2º Quando o Período do Expediente for
destinado à discussão de tema específico, nos
termos do § 1º, aplicar-se-ão as regras sobre
uso da palavra contidas nos incisos I a III do
caput.” (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Justificação
Com este projeto de resolução pretendemos
estabelecer uma nova forma de utilização do tempo
de Período do Expediente. De acordo com as regras
atuais, depois da leitura do expediente, o tempo restante é destinado para pronunciamentos de Senadores
inscritos, comunicações inadiáveis ou de lideranças
partidárias ou de blocos parlamentares; o Regimento
prevê, ainda, que esse tempo possa ser utilizado para
comemoração especial.
Sem modificar essas duas formas de utilização
do Período do Expediente, a forma ora proposta visa
a aproveitar o tempo para a realização de debates dirigidos e qualificados acerca de temas de relevância
nacional.
Uma das características dos pronunciamentos
parlamentares é a multiplicidade temática, sendo cada
Senador livre para escolher o assunto com o qual utilizará seu tempo na tribuna. Essa natureza livre do
discurso parlamentar muitas vezes, involuntariamente, resulta na mudança de rumo de debates em andamento, quando não no seu final, sem que a matéria
em discussão tenha sido exaurida.
Com o procedimento ora proposto, a Casa poderá
encontrar momentos adequados para que os grandes
temas nacionais possam ser debatidos exaustivamente, inclusive porque, nos termos sugeridos, o Período
do Expediente não será encerrado enquanto houver
oradores inscritos.
É importante lembrar que a prática de concentrar
os trabalhos sobre tema previamente escolhido não é,
no âmbito da União, uma inovação desta Casa. Embora tenha caráter decisório – pela natureza distinta
da atividade judiciária –, o Supremo Tribunal Federal
vem adotando, há alguns anos, a prática de sessões
plenárias em que consta da agenda uma única matéria
e vários processos a ela relacionados.
Parece óbvio que a medida, no Senado ou no
Judiciário, imprime maior objetividade aos trabalhos
e, com isso, merece prosperar.
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Devemos esclarecer, por fim, que, para evitar a
banalização dos temas e dessa forma de debate, estamos sugerindo que o requerimento somente possa
ser apresentado por quorum elevado (um terço de
Senadores ou líderes que representem esse número)
e a decisão seja do Plenário.
Isso posto, conclamamos nossos ilustres Pares a
aprovar a matéria, a fim de que possamos adotar esse
mecanismo ao longo da legislatura que se inicia.
Sala das Sessões, – Senador Marcelo Crivella.
LEGISLAÇÃO CITADA
REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL
....................................................................................
Art. 160. O tempo destinado aos oradores do Período do Expediente poderá ser dedicado a comemoração especial, em virtude de deliberação do Senado,
obedecido, no que couber, o disposto no art. 199, e
observadas as seguintes normas:
I – haverá inscrições especiais para a comemoração;
II – o tempo do Período do Expediente será automaticamente prorrogado, se ainda houver oradores
para a comemoração;
III – se o tempo normal do Período do Expediente
não for consumido pela comemoração, serão atendidos
os inscritos na forma do disposto no art. 17. (NR)
....................................................................................
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência comunica ao Plenário a
abertura de prazo de cinco dias úteis, perante a Mesa,
para recebimento de emendas aos Projetos de Resolução nºs 3 e 4, de 2011, que acabam de ser lidos, nos
termos do art. 235, II, “a”, do Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência comunica ao Plenário
que o Requerimento de Informações nº 820, de 2009,
vai ao Arquivo, tendo em vista que as informações solicitadas já foram apresentadas ao requerente.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência recebeu a Mensagem
nº 38, de 2011 (nº 28/2011, na origem), da Presidente
da República, solicitando a retirada de tramitação da
Mensagem nº 110, de 2010, que submeteu à apreciação do Senado a indicação do Senhor Murillo de Moraes Rego Corrêa Barbosa, para ser reconduzido ao
cargo de Diretor da Agência Nacional de Transportes
Aquaviários – ANTAQ.
É a seguinte a Mensagem:
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A matéria será incluída em Ordem
do Dia oportunamente.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu o Aviso nº
2.171/2010, do Tribunal de Contas da União, encami-
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nhando cópia do Acórdão nº 3.244/2010, proferido nos
autos do TC 021.409/2009-3, bem como do relatório
e do voto que o fundamentam, com informações complementares ao Requerimento nº 1.300, de 2007, do
Senador Alvaro Dias.
É o seguinte o Aviso:
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – As informações foram encaminhadas,
em cópia, ao Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu o Ofício
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nº 33, de 2011, na origem, do Ministro de Estado da
Integração Nacional, que encaminha três exemplares
da Programação do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), referente ao exercício de 2011.
É o seguinte o Ofício:
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – O expediente, sob o nº de Ofício
S/5, de 2011, vai às Comissões de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; e de
Desenvolvimento Regional e Turismo; e, sob o nº de
Ofício 11, de 2011-CN, à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será encaminhado um exemplar à Câmara dos
Deputados.
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu o Ofício
nº 34, de 2011, na origem, do Ministro de Estado da
Integração Nacional, que encaminha três exemplares
do Relatório de Gestão do Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro-Oeste (FCO), referente ao
1º semestre de 2010.
É o seguinte o Ofício:
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – O expediente, sob o nº de Ofício
S/4, de 2011, vai às Comissões de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; e de
Desenvolvimento Regional e Turismo; e, sob o nº de
Ofício 12, de 2011-CN, à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será encaminhado um exemplar à Câmara dos
Deputados.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Srª Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Pois não. Senador Suplicy, com a
palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Primeiro, quero
informar que a senhora, Senadora Vanessa Grazziotin, foi a primeira que chegou para uma comunicação
inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Muito obrigada, Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Acredito ter sido o segundo. Então, eu gostaria de me
inscrever para uma comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Comunicação inadiável.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão
do orador.) – Srª Presidenta Vanessa Grazziotin...
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pois não, Senador Paim. Da mesma
forma? Inscrição?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ...minha
sempre colega, desde a Câmara dos Deputados. Para
também uma comunicação parlamentar. É uma alegria
vê-la como Senadora da República, defendendo as
mesmas bandeiras que sempre defendemos lá.
Um abraço.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A alegria é minha por estar, novamente, na companhia de V. Exª. V. Exª tem sido, e isto
é reconhecido pelo País inteiro, um dos maiores lutadores pelos direitos dos trabalhadores, Senador Paim.
A alegria minha, tenha certeza V. Exª, é muito maior,
por poder compartilhar, novamente, um trabalho mais
próximo. Trabalhávamos juntos – V. Exª, aqui, e eu, na
Câmara –, mas agora estaremos juntos e, quiçá, na
Comissão de Assuntos Sociais também.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Senadora Vanessa, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pois não, Senador Mozarildo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Sem revisão do orador.) – Já chegou à mesa uma indi-
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cação para eu ocupar o horário da Liderança do PTB.
Eu gostaria de me inscrever.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Perfeito. A Mesa já recolheu a indicação e a sua inscrição já foi providenciada, Senador
Mozarildo.
Aliás, o Senador Mozarildo, hoje, foi destaque
no jornal A Crítica, do meu Estado do Amazonas, da
cidade de Manaus, porque abordou num belo discurso
aqui, num pronunciamento, o desenvolvimento sustentável na Região Amazônica.
Então, cumprimento V. Exª, Senador Mozarildo.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) –
Presidente, eu gostaria de me inscrever para falar em
nome da Liderança do PDT.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Pela Liderança do PDT, Senador
Acir Gurgacz. Inscrito.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) –
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Então, vamos iniciar, convidando
primeiro, de acordo com o Regimento, os oradores
inscritos.
Convido o Senador Mário Couto, do PSDB do
nosso querido e belo Estado do Pará.
V. Exª, Senador, dispõe de 10 minutos.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Talvez um
pouco mais hoje, não é, Presidenta?
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Sem problema nenhum, sem problema
nenhum. Hoje é quinta-feira.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Plenário
vazio.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Temos muitos assuntos pela frente.
Corrige-me a Drª Cláudia, pois eu ainda estou
aprendendo: hoje, são 20 minutos. Hoje, nós não temos sessão deliberativa. Por conta disso, nós temos
um tempo de 20 minutos.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado.
Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, dois assuntos serão abordados hoje por mim nesta tribuna.
Sobre um, vou fazer leves considerações e vou
aprofundar o debate sobre o salário mínimo. As rápidas considerações, vou fazê-las em relação a pessoas mortas que são usadas para se praticar corrupção
neste País.
Amanhã, o meu tema para abordar nesta tribuna:
o seguro defeso, que se criou para beneficiar o pescador – e que eu, aqui, aplaudi quando da sua cria-
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ção –, virou um centro de corrupção neste País. Vou
abordar isso com detalhes amanhã, mais uma vez.
Vou mostrar que, no meu Estado, o Pará, mortos... E
vou provar nesta tribuna. Aliás, nada falo aqui sem ter
documentos na mão. Nunca usei esta tribuna sem ter
documentos na mão.Vou provar, amanhã, à Nação
brasileira o que por várias vezes falei aqui, denunciei
aqui desta tribuna. Encaminhei denúncia ao Ministério
Público Federal, encaminhei denúncia ao Sr. Ministro
na época, encaminhei denúncia à Procuradoria-Geral
da República. Vou mostrar que mortos – e vou mostrar
o atestado de óbito daqui desta tribuna – estão recebendo seguro defeso na Ilha do Marajó.
Esse será o assunto de amanhã, por isso eu
chamo a atenção do meu Estado, o meu Estado do
Pará. Se, amanhã, nós tivermos Senadores para abrir
a sessão, fiquem atentos, porque vou mostrar como
funciona o maldito esquema de corrupção em cima
do pescador artesanal, que tem direito de receber o
seu seguro defeso.
O tema principal de hoje é a votação do salário mínimo, que foi feita ontem na Câmara dos Deputados.
Senador Mozarildo, o rolo compressor do Governo passou por cima do trabalhador brasileiro. O rolo
compressor do Governo mostrou, mais uma vez, a sua
força em cima do nosso trabalhador.
Aqueles que outrora defendiam o trabalhador
brasileiro, aqueles que criaram o Partido para defender o trabalhador brasileiro, aqueles que sabem como
vive o trabalhador brasileiro, aqueles que tentam dizer
que, neste País, a pobreza está acabando, aqueles
que dizem que com R$545,00 se pode viver, aqueles
que mentem e dizem que, neste País, não há inflação,
aqueles que enganam a dona de casa, aqueles que
dizem que o País está bem, aqueles que dizem que
o País nunca esteve tão bem como agora... Nesta semana, escutei vários oradores, desta tribuna, falarem
sobre isso, mas, quando eles afirmam que o País está
bem, eles dizem que o melhor mesmo é dar R$545,00
para o trabalhador brasileiro, e não R$600,00.
Se o País está bem, se a economia está bem, por
que não se podem dar R$600,00 como salário mínimo
ao trabalhador brasileiro?
Pasme, Brasil! Pasmem, brasileiros e brasileiras!
Não se pode dar aumento, mínimo que seja, ao trabalhador brasileiro, mas se pode emprestar dinheiro para
países que nada têm a ver com o nosso.
A gastança é demais. Gasta-se dinheiro que sai
pelo ralo neste País. A corrupção é desenfreada. Os
gastos públicos são desenfreados. Mas, quando chega no trabalhador brasileiro, não se pode dar um pequeno aumento.
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O Governo brasileiro pôde doar US$15 milhões
ao Haiti, para socorrer as vítimas. O Governo brasileiro
pôde dar US$40 milhões para a reconstrução do Havaí. O Governo brasileiro pôde dar US$330 mil para
ajudar as eleições no Havaí. Pasmem, senhoras e senhores: US$330 mil para ajudar as eleições no Havaí!
O Governo brasileiro pode dar e já deu US$500 mil às
vítimas das enchentes no Paquistão. O Governo brasileiro doou US$300 mil às Nações Unidas...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se me
permitir, Senador, acho que V. Exª falou Havaí e quis
dizer Haiti, salvo engano.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Haiti.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Haiti
em vez de Havaí.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Obrigado
pela correção. V. Exª me ajuda. Obrigado.
O Governo brasileiro deu US$20 milhões à Bolívia. O Governo brasileiro, pasmem, senhoras e senhores, deu US$1,5 bilhão à Cuba. Aquela Cuba dos
ditadores Fidel Castro e seu irmão. Um bilhão e meio
de dólares à Cuba para aqueles ditadores que massacraram e mataram muitos cubanos a sangue frio, e
o Governo brasileiro doou! Pasmem, senhoras e senhores, os gastos, com doações, só em 2010 e 2011,
meu caro Líder do meu Partido, já vão acima de US$4
bilhões. Repito: Nação brasileira, trabalhador brasileiro, US$4 bilhões só no ano passado e no início deste
ano! Aí, quando chega no salário mínimo, aí, quando
chega no aposentado brasileiro, que lentamente morre neste País, aí não se pode dar aumento. Convoca
a tropa, a tropa do Governo, e põe o rolo compressor
em cima da oposição e dos trabalhadores brasileiros.
“Não deixem aprovar. Digam que o País não tem dinheiro. Mostrem os números e digam que é impossível
dar esse aumento. A Nação não suporta!”
Mas a Nação suporta dar a países US$4 bilhões
até para eleição no Haiti, senhoras e senhores. Um
ponto cinco bilhão para Cuba, senhoras e senhores.
O Presidente Lula deu mais dinheiro para Cuba do
que para o Havaí – perdão, Haiti. Deu mais dinheiro
para Cuba do que para o Haiti, prezados brasileiros e
brasileiras, reconhecendo a ditadura cubana, reconhecendo o matador cubano, reconhecendo o massacre
que aqueles homens fizeram naquele País.
Brasil doa – tem muita doação, muita – US$172
milhões para a reconstrução do Haiti; Brasil doa US$42
milhões para reconstrução do Haiti; Brasil doa US$330
mil para apoiar processo eleitoral haitiano; Brasil doa
US$500 mil para as vítimas da enchente no Paquistão; Brasil doa para a Bolívia; Brasil doa para Cuba;
Brasil abre um empréstimo para investimento de US$2
bilhões para Angola, quando o povo do Norte deste
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País sofre, meu caro Mozarildo. Manda abrir um empréstimo para o seu maravilhoso Estado de US$2 bilhões para investimento em seu Estado, na minha Ilha
do Marajó, no sul do meu Estado, no oeste do meu
Estado, no nordeste do meu Estado, onde o povo do
interior precisa muito. Isso é revoltante, brasileiros. Aí
abre um empréstimo de US$2 bilhões para Angola,
senhoras e senhores.
Quando se entra, meu caro Líder do meu Partido,
nos gastos públicos, o Governo aumentou 15% no ano
da eleição em gastos públicos. Digam-me, brasileiros
e brasileiras, 15% em gastos públicos. Quanto significa isso a mais nesta Nação? Para ganhar as eleições,
para investir na época das eleições, para pagar diárias
com as eleições, para pagar aquele movimento inteiro de eleições, 15% a mais foram gastos, brasileiros
e brasileiras. A inflação naquela época já era visível,
Brasil. A inflação, naquela época, já era sentida, Brasil. A dona de casa já reclamava. Nos supermercados,
quando se entrava, as prateleiras sofriam aquelas malditas trocas de preço que se viam no passado. Já se
sentia isto. O governo brasileiro sabia. Mas o Governo
brasileiro não podia fazer cortes próximos da eleição
porque corria o risco de perder uma eleição, e deixou
a inflação chegar, e deixou o povo brasileiro pagando
mais caro, e deixou a dona de casa pagando a carne
60% mais cara, e deixou a dona de casa pagando o
feijão 40% mais caro. Ameaça cortar emendas; ameaça os Parlamentares; a mim esta ameaça não passa
por perto, meu caro Senador.
Jamais recebi emendas. Não faço questão de
emendas. Não vivo disso, não estou aqui para isso,
nem para emenda nem para receber cargos públicos.
Estou aqui para defender o povo brasileiro, especialmente o do meu Estado. Não me curvo, não me rendo,
não me vendo, não me ajoelho aos pés de Executivo
nenhum. Que cortem as emendas, se for para o bem
do povo brasileiro. Corte, Dilma! Corte as emendas
dos Parlamentares se for para o bem do povo brasileiro, mas dê o aumento do salário mínimo, combata
a corrupção no seu Governo, combata.
Dilma, se tu não estás me vendo, me escutando, deve alguém do teu Governo estar. Foi chocante
a corrupção no Governo Lula, chocante, humilhante,
vergonhosa. Combata a corrupção. O que se gasta em
corrupção neste País dá para pagar o aumento do salário mínimo e dar o aumento digno aos aposentados
brasileiros, Presidenta Dilma. São US$3 bilhões, Presidenta, que o povo paga pela corrupção neste País.
É incrível quando se pegam os dados. Se querem aqui discutir dados, se me chamaram para discutir
dados, estou pronto para discutir com quem quer que
seja. Mas o dado primeiro que eu quero discutir aqui
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nesta Casa é o da corrupção. Esse é o primeiro dado
que eu quero discutir aqui, esse dado que o povo não
suporta, esse dado de que o povo brasileiro tem ódio,
esse dado que corrói, esse dado que mata, esse dado
que angustia qualquer nação e que chegou a pontos
alarmantes neste País. Se querem discutir, vamos discutir dados, vamos discutir a corrupção neste Governo
e nos passados. Eu tenho alguns dados em mãos.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se me
permite um aparte, Senador.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Vou permitir com muita honra.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador Mário Couto...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Agora não,
agora não. Tenha calma.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pois
não.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Vou lhe
dar os dados para V.Exª poder discutir direito comigo.
Vou lhe dar os dados.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Aguardo.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Ainda
não dei os dados. Só falei em corrupção, não dei os
dados. Vou dar os dados para V.Exª discutir comigo,
dialogar comigo.
Governo Figueiredo. São dados oficiais. Não sou
leviano. Não faço o dado da minha cabeça. Trouxe documento para ler aqui. Documento lido por mim aqui
quero que conste das notas taquigráficas, pois trouxe
documentos oficiais.
Governo Figueiredo: 11 escândalos de corrupção.
Governo Sarney: seis casos de corrupção. Governo
Collor: 19 casos de escândalo. Governo Itamar Franco:
32 casos de escândalo. Governo Fernando Henrique
Cardoso: 47 casos de escândalo. Governo Lula...
Notaram que, em relação a todos os outros anteriores, eu apenas peguei uma página de papel?
Notaram, brasileiros e brasileiras? Vamos ver o Lula
agora. Governo Lula: uma página, duas páginas, três
páginas, quatro páginas, cinco páginas... Parou? Não.
Sete páginas. Parou. Sabe quantos casos, Nação
brasileira, houve no Governo Lula? Cento e trinta e
quatro casos de corrupção. Sabe o que significa isto
aqui? Três bilhões de dólares à Nação brasileira. E aí
o Chico Anysio é lembrado: e o salário mínimo, Presidente, ó. E o salário mínimo, Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ó!
Quem não se lembra do escândalo dos bingos?
Quem, Brasil, não se lembra do escândalo dos bingos?
Quem, Brasil, não se lembra? Quem, Brasil, não se
lembra do mensalão? Quem está preso? Quem está
condenado? Quem corre risco de ir para a cadeia?
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Quem? Quem está preso neste País por corrupção?
Quem? Quem vai preso neste País por corrupção?
Quem? Quantos milionários estão aí por corrupção?
E o trabalhador brasileiro como está, Nação? E o aposentado brasileiro como está, Nação? Como, Nação?
Como está o trabalhador brasileiro? Como, Nação?
Como está o aposentado brasileiro? Como, Nação?
Pois não, Senador Suplicy, com muita honra.
Já vou descer, Presidente, vou só ouvir o Senador Suplicy.
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – O Senador está ao telefone.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Vou descer
da tribuna certo de que abusei de V. Exª, mas certo de
que esclareci muita coisa a esta Nação.
Sr. Presidente, muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Mário Couto,
a Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Concedo a palavra à Senadora Vanessa Grazziotin para uma comunicação inadiável.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela ordem
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Pois não, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Peço a minha inscrição para falar pela Liderança do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – V. Exª está inscrito.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, companheiros e companheiras, o que me
traz à tribuna no dia de hoje é exatamente a votação
que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados, cuja
maioria, mais de 360 Deputados e Deputadas, salvo engano, votou a favor do projeto proposto pela Presidenta
Dilma, aprovando o salário mínimo de R$545,00.
Mas antes disso, Sr. Presidente, quero dizer que –
não falo por mim, mas tenho certeza de que pela grande maioria do povo brasileiro – os brasileiros, hoje, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, estão muito mais felizes do
que estavam oito, nove, dez anos atrás, muito mais.
Com isso não quero dizer que nós não temos
problemas não, porque nós temos problemas, e muitos
problemas, Senador Mozarildo, muitos problemas.
Nós ainda somos um país em processo de desenvolvimento; nós ainda somos uma democracia inicial;
nós ainda somos um país que, além das desigualdades sociais, é marcado pelas desigualdades regionais.
Agora, nós somos um país de uma gente muito alegre,
de uma gente muito feliz e que sabe que de 2002 para
cá encontrou um governo que procura enfrentar – e
não só enfrentar, mas resolver –, um a um, os problemas que acometem o povo brasileiro.
E quero dizer que sou mais feliz hoje do que era
na época do então Presidente Fernando Henrique Cardoso, que privatizou grande parte das empresas públicas brasileiras, entregando-as a preço de quase nada
para o capital estrangeiro. Não, o Presidente Lula não.
Tem a coragem de propor, de enfrentar. E nós aprovamos a mudança do marco regulatório do petróleo,
por exemplo, que vai fortalecer o Estado e, portanto, o
povo brasileiro e as políticas públicas também.
Eu não tenho saudade nenhuma daquela época em
que o Ministro da Educação dizia, Senador João Pedro,
que aplicar recursos em pesquisas no Norte era a mesma
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coisa que jogar dinheiro no ralo. Eu não tenho saudade
disso não, nem um pouco de saudade. Eu não tenho
saudade do momento em que o Ministério da Educação
assinou um decreto extinguindo vagarosa e lentamente as
escolas técnicas federais brasileiras. Não, eu estou muito
mais satisfeita hoje, com a expansão das universidades
públicas, com a expansão das escolas técnicas e a sua
transformação em escolas de nível superior.
Meu Estado do Amazonas tem 61 municípios em
seu interior, além da capital, Manaus. Meu Estado do
Amazonas tinha quatro, cinco cidades com a presença
da universidade federal. Pois hoje temos muito mais
do que o dobro disso.
Temos o Cefet, o nosso Ifet, Presidente Itamar
Franco, chegando aos municípios do interior. É uma
alegria para o povo.
E não foi à toa que elegemos – o povo brasileiro; e
eu me orgulho de ter participado dessa campanha – uma
mulher para Presidente, mas uma Presidente que nunca
foi candidata a nada, Senador João Pedro. E o povo brasileiro elegeu, com muita consciência. Foi às ruas fazer sua
campanha, porque sabe que esse é o caminho certo.
E aí quero entrar no salário mínimo. O salário mínimo
não é o ideal. Vamos votar aqui, possivelmente na semana que vem. Todos – todos, sem exceção – gostaríamos
de votar um salário mínimo muito maior. Mas acho que,
agora, o que vamos votar de mais importante não é o valor do salário mínimo, é a política do salário mínimo, que
nasceu no final da década de 30, com o então Presidente
Getúlio Vargas, mas que, pela primeira vez em toda sua
existência, em toda sua história, terá uma política efetiva
não só de recuperação das perdas inflacionárias, mas de
recuperação do valor que o tempo lhe tirou.
Isso é muito importante, Senadora Marta. Isso
é o mais importante. E ainda ouvi críticas, ontem, de
alguns Parlamentares, de que era um equívoco votar
um artigo contido no projeto que diz que, daqui para
frente, nesse período, o aumento do salário mínimo será
feito por decreto. Claro que será por decreto, porque
a lei já diz de quanto será o aumento. A lei já é clara o
suficiente: é a inflação do ano anterior acrescida com
o crescimento da economia de dois anos antes.
Acho que o meu partido é o que tem a proposta
mais antiga que tramita na Câmara dos Deputados e
que trata de uma política de recomposição e de valorização do salário mínimo.
Então, é isso que nós vamos votar. Eu quero dizer
que voto tranquilamente. Subo a esta tribuna e defendo,
junto aos trabalhadores, mesmo porque não me move
demagogia nenhuma. Falar em R$600, quem, quando
dirigiu, privatizou a nação, quando dirigiu, usou recursos e
estabeleceu acordos com o Fundo Monetário Internacional. Não! O fim é o não reajuste de servidores; greve de
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petroleiros, demissão injusta de petroleiros. Não, esses
não têm história, não têm compromisso, não têm vínculo
com o povo. Este Governo sim. E repito: tenho certeza de
que todos nós gostaríamos de dar um reajuste maior.
E também, Senadora Marta, quero dizer aqui que
não me sensibiliza...Votamos a favor do salário mínimo.
A Bancada do meu partido, o PCdoB, votou toda, cem
por cento, a favor da proposta da Presidente Dilma, e
faremos o mesmo aqui no Senado, não sensibilizados
com o discurso da instabilidade econômica não, mas
sensibilizados, sim, com a nova política. É isso que nos
leva a votar, mesmo porque, instabilidade por instabilidade, 0,5% de juros significaria R$10,00, R$12,00 a
mais no valor do salário mínimo. Então, não é esse o
discurso. O discurso é efetivamente esse passo histórico
e importante que estamos dando de estabelecimento
de uma política salarial efetiva.
E olhe, Senador Suplicy, já li o livro de V. Exª. V. Exª
sabe que o que reduziu a miséria no País... Claro...
(Interrupção do som.)
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Srª Presidente, apenas para concluir.
Os programas sociais são muito importantes, os
programas assistencialistas são importantes em um
país de tanta carência, de tanta miséria como o nosso.
Mas mais importante do que o Bolsa Família tem sido
o salário mínimo, a política do salário mínimo. Essa,
sim, é a política inclusiva.
Todos nós falamos com muita alegria. Entramos na
crise, mas fomos os primeiros a sair por conta do povo,
que ganha um salário mínimo, que ganha dois salários
mínimos, que foi às ruas, que comprou, que teve coragem
de comprar, e ajudou o Governo a tirar o País da crise.
Então, quero dizer que eu, particularmente, fico
não apenas feliz, mas cada dia mais disposta a ajudar,
neste novo momento que vive o Brasil, um momento
de evolução, de conquistas dos trabalhadores e tudo
mais. E mais ainda, com a alegria de ter e ver uma
mulher na Presidência da República.
Obrigada, Srª Presidenta.
Durante o discurso da Sra. Vanessa Grazziotin, o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pela Sra. Marta
Suplicy, 1ª Vice-Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senadora Vanessa.
Agora a palavra está com o Senador João Pedro,
por vinte minutos. Como é uma sessão não deliberativa, os inscritos todos têm vinte minutos, com exceção
das comunicações inadiáveis.
Com a palavra o Senador João Pedro.
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O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Presidenta
Marta Suplicy, que preside a sessão, Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, volto a esta tribuna para falar da presença em
nosso País de várias famílias haitianas, que estão chegando ao Brasil em condições precárias, em condições humanas que merecem a atenção do nosso Governo. Cerca
de trezentas famílias chegaram pelo Acre. Brasiléia, Assis
Brasil e Epitaciolândia são cidades que estão recebendo
os haitianos. Em meu Estado, a cidade de Tabatinga, na
tríplice fronteira do Brasil com Peru e Colômbia.
Trago novamente este apelo aqui a esta Casa –
aqui temos a Comissão de Relações Exteriores, cujo
Presidente deverá ser um ex-Presidente da República,
o Senador Fernando Collor –, pois precisamos ter uma
ação no sentido de tratar como pessoas humanas os
haitianos que chegam ao Brasil. Em Tabatinga, são
aproximadamente quinhentas pessoas, Presidenta
Marta. Estou fazendo um apelo, primeiro, para que
uma comissão de Senadores visite esses locais, porque a situação dos haitianos que chegaram ao Brasil,
situação de moradia, de vida... Tenho aqui relatos de
alguns blogs e da imprensa de que eles estão passando fome, estão passando sede. Chegam ao Brasil
por conta da tragédia. Primeiro, há os problemas políticos do Haiti, mas o mundo todo tem conhecimento
do que aconteceu em janeiro de 2010 naquele país:
um dos maiores terremotos da América Latina.
O Brasil também está presente no Haiti. É o País
que lidera o processo de paz e de reconstrução do Haiti. Ou seja, nós precisamos tratar o Haiti lá, no Haiti, e,
agora, no Brasil. E não podemos tratar essas pessoas
do ponto de vista policial – quero chamar a atenção
desta Casa –, os haitianos que chegam aqui. Por conta
da pobreza absoluta, por conta do abandono, por conta
de uma presença mais forte, mais afirmativa da ONU
lá, no Haiti, essas pessoas chegam aqui.
Então, é preciso que possamos acionar um conjunto de Ministérios, o Ministério da Justiça, que tem
a Polícia Federal, o Itamaraty, o Ministério do Trabalho, já que o Prefeito e a Igreja Católica estão tratando
dos haitianos nesses primeiros dias que estão lá em
Tabatinga, no Amazonas.
Concedo o aparte à Senadora Vanessa Grazziotin.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Muito obrigada, Senador João Pedro. Primeiro, quero
cumprimentá-lo pelo pronunciamento, pelo tema que V.
Exª traz a esta Casa. Aliás, V. Exª, sempre com o espírito
e o sentimento de solidariedade internacionalista, que
tem marcado não só a sua presença no Parlamento, mas
a sua história política, que conheço já de longa data.
Então, cumprimento V. Exª pelo tema que traz à Casa.
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Segundo, quero dizer que a sua preocupação é a nossa preocupação também, e já quero escalar-me aqui:
uma vez formada a comissão, terei o maior interesse em
participar, em ir a Tabatinga – e não só ao Amazonas,
mas ao vizinho Estado do Acre – para que possamos
ver e, de fato, ter contato com esses irmãos haitianos
que chegam ao Brasil. Agora, o que me deixa um pouco
mais tranquila, Senador, é que, primeiro, percebo que
tanto o Governo Federal quanto o Governo Estadual
estão fazendo de tudo para que essas pessoas sejam
tratadas com dignidade, como cidadãs e cidadãos que
efetivamente são irmãos; segundo, foi uma equipe da
Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas e do Ministério da Saúde já para fazer exames e acompanhamento de saúde por conta do cólera, porque há uma
epidemia de cólera em curso no Haiti, e sabemos que
aquela região viveu, no início da década de 90, um problema sério de cólera. É uma população indígena muito
grande e muito vulnerável, que precisa dessa atenção.
Então, cumprimento V. Exª. Estarei a seu lado nessa
luta em defesa da ajuda humanitária que nosso País,
apesar de todas as dificuldades e problemas, necessita
dar a esses irmãos que buscam refúgio e ajuda entre
nós. Parabéns, Senador!
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Obrigado, Senadora. O aparte de V. Exª expressa também a
solidariedade e a compreensão que V. Exª tem.
Quando abordo esse fato, primeiro, temos de contextualizar o Brasil. O Brasil é uma liderança da América
Latina, é uma liderança do Mercosul, é uma liderança mundial. Então, precisamos exercer essa liderança no sentido
de saber receber pessoas que estão chegando aqui nas
condições mais adversas. Os haitianos que chegam aqui
são empurrados do Haiti pela absoluta miséria.
Então, precisamos, quando se discute essa questão... Essa questão diz respeito à América Latina, diz
respeito à postura da ONU de fazer com que, tijolo por
tijolo, gente por gente, possamos soerguer aquele país,
que foi, nos séculos XIX e XX, o maior exportador de
cana. Foi também uma colônia de um grande país da
União Européia, uma colônia francesa.
Então, precisamos ter um olhar diferenciado. E,
evidentemente, fico pasmo quando ouço aqui, desta
tribuna, alguém que diz: “O Brasil mandou dinheiro para
o Haiti! O Brasil mandou dinheiro para o Paraguai!”. É
impressionante essa falta de compreensão da liderança do Brasil! Nós temos uma responsabilidade ética
com nossos irmãos da América Latina. Nós temos de
exercer mesmo e defender o povo da América Latina,
como gente, como seres humanos.
Ouço o aparte do Senador pelo Acre, meu companheiro de partido.
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O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Senador
João Pedro, quero informar a V. Exª que estivemos, eu
e o Senador Jorge Viana, reunidos, no início da semana, com o futuro Embaixador do Brasil em Lima, que
já anunciou que vai fazer uma visita ao Acre no dia
23 próximo, daqui a uma semana. Ele fez questão de
anunciar, também, que iria pessoalmente conhecer a
realidade dos Municípios de Brasiléia, Epitaciolândia,
Assis Brasil, que são portas de entrada para esses cidadãos haitianos que estão vindo para o Brasil. Faço
questão de cumprimentá-lo, João Pedro, porque o Brasil
se pauta, em suas relações internacionais, pelo respeito
à autodeterminação dos povos e pela solidariedade. E
a solidariedade não tem fronteiras. O Presidente Lula
inaugurou também uma nova era no que diz respeito
às relações internacionais do Brasil. Por quê? Porque
mostrou que o Brasil pode e deve ser, sim, altivo frente
aos grandes, mas solidário, irmão, fraterno com os pequenos. E nós temos de ser, sim, solidários plenamente com o povo haitiano, em que pese o assunto que V.
Exª traz neste momento requerer uma preocupação
das autoridades no que diz respeito aos procedimentos, porque toda situação nova requer um pensamento
novo e um conjunto de procedimentos novos também.
Então, estamos diante de uma situação em que as autoridades nacionais precisam estar mobilizadas para o
assunto, porque estamos diante de uma situação nova
e de uma realidade ultradelicada, que é a de um Município do interior do Acre que não está preparado para
uma situação dessa magnitude. Então, nós estamos
tratando da complexidade do problema e não julgando
o problema aleatoriamente. V. Exª está de parabéns
pelo pronunciamento. Quero informar também que o
Governador Tião Viana hoje se encontra com todo o
seu Governo deslocado para o Vale do Acre, onde está
instalado o Município de Brasiléia. Ele tem um conjunto
de programas acontecendo e sendo anunciado neste
final de semana e, certamente, vai tratar desse problema
também, pessoalmente, a exemplo do que está sendo
feito pelos órgãos do Estado. Muito obrigado.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Obrigado,
Senador Anibal. Não tenho nenhuma dúvida de como o
ex-Senador, Senador sempre, Tião Viana, hoje Governador, trata dessa questão. Agora, é preciso que o Estado
brasileiro também trate disso, não só o Prefeito. Não pode
ser só a questão da comida, do abrigo. Não é só isso.
Qual é a condição do haitiano? Ele é refugiado? Então,
quem trata dessa situação, num primeiro momento, é a
Polícia Federal. Tem-se de dar uma condição legal aos
haitianos que aqui estão chegando. Mas, fundamentalmente, é a solidariedade. Precisamos receber vítimas de
uma tragédia política, social, econômica no Haiti.
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Concedo um aparte ao Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador João Pedro, quero também cumprimentá-lo
pelo apoio que aqui expressa ao povo do Haiti, à ação
do Governo brasileiro, que tem sido responsável, desde
2004, por coordenar as ações de paz, as ações da Minustah, o que tem procurado fazer com muita responsabilidade. Temos tido notícias de que é possível que se
regularize o processo de democratização do Haiti. Mas,
diante da tragédia registrada por V. Exª, do terremoto no
ano passado, as condições para a sobrevivência do povo
haitiano se tornaram mais difíceis, e é muito importante
que as autoridades governamentais, tanto de governos
estaduais quanto do Governo Federal, possam ter esta
atitude humanitária de acolhimento registrada por V. Exª e
nunca um procedimento simplesmente de um tratamento
policial de rejeição dos haitianos que, em função dessas
circunstâncias, estão chegando ao norte do Brasil. Portanto, cumprimento V. Exª por seu pronunciamento.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Obrigado,
Senador Eduardo Suplicy, V. Exª que tem um mandato
marcado também pela solidariedade não só aos povos
da América do Sul, mas aos povos do mundo todo.
Registro aqui, Srª Presidenta, um ofício que estou
enviando ao Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo.
Quero dizer que já tenho um horário na próxima quartafeira com o Ministro – e aqui convido os Senadores e
Senadoras que queiram participar desse encontro com
o nosso Ministro da Justiça – para tratar desse assunto.
A audiência já está confirmada e a participação está
aberta aos colegas Senadores e Senadoras.
Quero registrar também – desde janeiro os haitianos chegam ao Amazonas, em Tabatinga – o esforço
do Prefeito Municipal de Tabatinga, Sr. Saul Nunes, do
Governador Tião Viana, de setores da Igreja Católica
no Município, que estão envolvidos, principalmente o
Padre Gonzalo Franco, que estão dando assistência e
atenção ao povo haitiano que, praticamente, todo dia
chega à cidade de Tabatinga.
Srª Presidenta, era o que eu tinha a dizer.
Tenho um pouco ainda de tempo e gostaria de
comentar sobre o salário mínimo. Quero chamar a
atenção, porque a proposta de...
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – Permitame, Senador João Pedro.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Pois não.
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – Só para
complementar as suas palavras em relação à política
externa do Governo brasileiro. Não é uma questão de
partido, é uma questão de Governo, é uma questão de
Estado. A presença do Brasil no Haiti é muito importante,
assim como a atuação do Brasil ajudando o Paraguai,
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a Venezuela. Lembro-me de que presenciei, à época,
o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso dando
ordem de serviço para uma empresa construir uma
grande ponte no rio Orinoco. Isso é uma continuidade
de governo a governo. É uma questão de Estado, não
é uma questão partidária. E V. Exª coloca muito bem a
importância que o Brasil tem nessas relações exteriores
e a maneira eficiente com que o Brasil vem atuando nos
últimos anos. Meus cumprimentos, Senador!
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Muito
obrigado. V. Exª lembra o gesto, a decisão do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, mas também fala do
Paraguai. Quanta dívida o Brasil tem com o Paraguai!
Quanta dívida! É só olhar a história, é só mergulhar
na história. Mas vamos para frente!
Sobre o salário mínimo. Na próxima semana, o
debate que ontem foi encerrado na Câmara dos Deputados com certeza chegará a esta Casa, e nós teremos
a oportunidade de nos aprofundar. Mas quero chamar a
atenção para o fato de que o salário mínimo foi um dos
itens que teve o privilégio do debate no segundo turno
das eleições de 2010. Essa proposta foi colocada com
muita ênfase. Inclusive, em alguns debates televisivos,
o então candidato José Serra, da oposição, teve como
carro-chefe, no segundo turno, com tempos iguais na
televisão, a proposta de salário mínimo de R$600,00.
Analiso que o povo brasileiro manifestou-se também, quando votou na Dilma, sobre esse debate, que
foi muito palpável, foi muito sentido no segundo turno
das eleições de 2010. Ou seja, ele foi derrotado lá e
essa proposta foi derrotada ontem na Câmara.
É evidente que nós não podemos analisar só do
ponto de vista político, mas da responsabilidade fiscal que pesa sobre a história nossa do PT. E nós não
vamos negar nunca isso. Uma coisa é a estratégia
da oposição, outra é a estratégia de governança e de
compromisso, não imediato, com o povo brasileiro e,
fundamentalmente, com a classe trabalhadora.
Quero dizer que não foi a vitória do Governo, da
base do Governo, mas foi a vitória de uma política econômica que vem sendo dirigida, organizada. E pesa sobre
o início do Governo da Presidenta Dilma dirigir questões
tão complexas como as da nossa economia.
O salário mínimo não pode também ser analisado
apenas pelo salário mínimo, mas como um item que
compõe toda a macroeconomia do nosso País. Então,
foi uma vitória da condução da economia brasileira.
Termino, Srª Presidenta, dizendo que este talvez
não seja o melhor salário, mas é o salário possível,
da governança, da responsabilidade, da condução
do nosso Governo. Daí a proposta para o Congresso
Nacional do salário mínimo de R$545,00.
Muito obrigado.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador João Pedro. Parabenizo
V. Exª pelo belo discurso de solidariedade aos irmãos
do Haiti.
Com a palavra, o Senador Mozarildo Cavalcanti, por cinco minutos, para uma comunicação de liderança.
Com licença, Senador.
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
Ofício Nº 31/2011/GLPTB
Brasília, 10 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, comunico a Vossa Excelência que o Partido Trabalhista Brasileiro – PTB,
cedeu, provisoriamente, ao Partido Progressista – PP,
uma vaga de Suplente a que tem direito na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração. –Senador Gim Argello, Líder do PTB.
Ofício Nº 005/2011-GLDPP
Brasília, 17 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Refiro-me ao Ofício no 031/2011/GLPTB, de 10 de
fevereiro de 2011, enviado a Vossa Excelência pelo Líder
do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, Senador Gim
Argello, e indico o Senador Ciro Nogueira para a vaga
de suplente na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ, cedida ao Partido Progressista – PP.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Respeitosamente, – Senador Francisco Dornelles.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência designa o Senador Ciro Nogueira,
membro suplente da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, em vaga cedida pelo PTB.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, quero ler aqui inicialmente uma nota da
Associação Brasileira das Empresas de Transporte
Aéreo Regional, Abetar, que, neste ano, completa dez
anos de história.
Em 2011, a ABETAR (Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional) completa 10 anos de criação. E assim
como o país, temos muito a comemorar.
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Graças ao trabalho da entidade, em parceria com governos estaduais e federal, o nosso compromisso [como diz a nota que é assinada pelo presidente] com o desenvolvimento
econômico do País, em especial com a universalização do acesso ao transporte aéreo e a
integração nacional, está sendo cumprido.
Nesses anos, nossas associadas conseguiram chegar aonde as outras não chegavam,
ampliando o número de localidades atendidas
para mais de 140 destinos, descentralizando o
acesso, antes restrito aos grandes centros.
O crescimento da participação das associadas da Abetar no mercado nacional de
menos 1% para 6% é prova do reconhecimento
dos usuários ao trabalho realizado.
A maior oferta de destinos, aliada à ascensão de mais de 30 milhões de brasileiros à
classe média e a queda de 30% no valor das
tarifas aéreas nos últimos 10 anos, fez crescer
o número dos usuários do transporte aéreo.
Em 2010, foram mais de 138 milhões de
embarques e desembarques, contra 115 milhões em 2009, segundo dados da Infraero, estatal que administra 67 aeroportos no País.
No entanto, a crescente demanda de
passageiros revelou o esgotamento da infraestrutura aeroportuária e a falta de profissionais qualificados, problemas que desde a sua
fundação vêm sendo abordados pela Associação Brasileira de Empresas de Transporte
Aéreo Regional.
Nesses 10 anos, a entidade tem cobrado
e acompanhado as ações do poder público,
seja em reuniões com Ministros, presidentes
e diretores de órgãos.
Além disso, a Abetar tem presença atuante
em conselhos, como o Conselho Nacional do Turismo e o Conselho Consultivo da Anac (Agência
Nacional de Aviação Civil), na qual preside uma
câmara temática criada para auxiliar a agência
reguladora nas questões de infraestrutura.
Propor e debater soluções em prol do
transporte aéreo regional é também uma das
marcas da Abetar, referência na organização
de seminários e de congressos, que se destacam pela interação entre o setor público e
o privado.
A redução de ICMS cobrado sobre o
querosene da aviação, a inclusão da aviação
civil no Fundo Garantidor de Exportação são
algumas das conquistas debatidas nos fóruns
da entidade.
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O reconhecimento às ações desenvolvidas pela Abetar fez com que, em 2009, a
entidade fosse convidada pela Confederação
Nacional do Transporte – CNT – a fazer parte
de seu quadro de associados. No mesmo ano,
a bandeira em defesa do transporte aéreo regional ganhou força na Câmara dos Deputados, com a criação da Frente Parlamentar em
Defesa do Transporte Aéreo Regional, com a
adesão de mais de 200 Deputados Federais
de quase todos os partidos.
Finalmente, para os próximos anos, sobram mais certezas do que dúvidas com relação ao futuro do Brasil. A realização da Copa
de 2014 e as Olimpíadas de 2016 são grandes
desafios que, para serem vitoriosos, precisam
vir acompanhados da instituição de um marco
regulatório e de uma política de longo prazo
para o transporte aéreo.
Nesse “continente” – que é o Brasil – em
que vivemos é impossível pensar o crescimento da economia e principalmente do turismo,
sem a integração dos modais aéreo, rodoviário e ferroviário.
Com certeza há muito que fazer. Mas,
com a participação da sociedade, das instituições do governo será mais fácil. E nós da
Abetar reiteramos o nosso compromisso com a
construção de um Brasil mais humano e equânime. Que venham os próximos dez anos!
(Interrupção do som.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Assina Apostole Lazaro Chryssafidis, Presidente da
Associação Brasileira das Empresas de Transporte
Aéreo Regional, Abetar.
Srª Presidente, eu fiz questão de ler essa nota da
Abetar porque há muito tempo eu levanto essa bandeira do transporte aéreo regional. Eu, que sou um
homem da Amazônia e represento o Estado mais ao
norte do Brasil, que é Roraima, não posso entender
– não é, Senador João Pedro? – uma integração sem
uma aviação regional forte. Nós temos que ter uma
aviação regional forte realmente.
Eu apresentei, Srª Presidente, em 2002, um projeto que dispõe sobre adicional tarifário para linhas
aéreas regionais suplementadas – em 2002. Foi aprovado aqui no Senado e está na Câmara desde 2007,
aguardando a votação de recurso para apreciação
em plenário.
Então, é lamentável que um assunto tão importante como este não seja cuidado adequadamente,
porque, se a aviação regional fosse bem cuidada, a
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Embraer teria para onde vender aviões aqui, internamente, e não só exportar, como faz hoje.
Nós, por exemplo, em Roraima temos dois aeroportos prontos, asfaltados, um no Município de Caracaraí, que fica, vamos dizer, entre Boa Vista e Manaus;
temos outro no Município de São Luiz, que fica mais a
sudoeste do Estado. Estão inoperantes, porque não há
estímulo para que alguma empresa regional...
Lá no meu Estado, tem uma empresa regional
roraimense, que é a Meta, que voa, por incrível que
pareça, de Boa Vista para Guiana, para Paramaribo, e
não voa internamente no Brasil; e de lá vai a Belém.
Manaus tem a Rico Transportes Aéreos. Temos
a Transportes Aéreos Fortaleza. Tantas empresas regionais importantes que poderiam ser beneficiadas
se esse projeto fosse aprovado. No entanto, ele fica
dormitando na Câmara.
E eu queria aqui, no momento em que leio essa
nota da Abetar, fazer este apelo, para que, nessa nova
legislatura, o Presidente Marco Maia realmente faça
um esforço, junto com as Lideranças partidárias, para
que esse projeto seja votado, para que possamos ter
uma nova realidade.
Como diz aqui a nota: que possamos ter, na Copa
do Mundo de 2014 e nas Olimpíadas de 2016, uma
aviação regional pujante.
É incrível! Por exemplo, fui informado, e levantei
esses dados, de que quem vem de Porto Alegre e quer
ir para Londrina, no Paraná, tem que ir a São Paulo e
pegar um outro voo para voltar para Londrina.
(Interrupção do som.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Basta que se faça uma modificação na malha aeroviária, que se estimulem as empresas aéreas nacionais,
e assim teremos uma nova realidade no País, em que
cada dia mais pessoas usam o transporte aéreo, seja
porque melhoraram as condições de vida, ascenderam
para a classe média, seja porque as passagens aéreas,
relativamente, ficaram até mais baratas, proporcionalmente, do que as passagens de ônibus.
Então, é importante que levemos esse assunto
como um assunto de interesse nacional.
Encerro, pedindo a V. Exª a transcrição não só da
matéria que li, como também de uma página da Associação Brasileira de Empresas de Transporte Aéreo
Regional, que diz o que ela é e o que defende.
Eu me somo e quero aqui pedir a todos os Senadores e Senadoras que também nos esforcemos, como
fazem os Estados Unidos e a Europa, que compram
os aviões da Embraer, que tem uma aviação regional
pujante.
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Não é possível que, por exemplo, alguém – dando
outro exemplo – que queira ir do Piauí para o Ceará tenha
de vir a Brasília pegar um outro voo para o Ceará. Isso
realmente é uma coisa que não é nem um pouquinho
inteligente e muito menos produtiva para o Brasil.
Muito obrigado.
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e §2º do Regimento Interno)

Fevereiro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Mozarildo Cavalcanti. Eu
comungo perfeitamente da sua colocação. Como exMinistra do Turismo, esse é um dos grandes desafios
da aviação regional neste País. E com a Copa e as
Olimpíada, o Senador tem toda a razão: para o turismo nacional e internacional e para fazer face a esses
comprometimentos, nós necessitaremos de uma aviação regional forte e pujante.
Agora, com a palavra, o próximo orador inscrito,
Senador Anibal Diniz, por vinte minutos.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidenta Marta Suplicy, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu gostaria de informar a todos e a todas que a
bancada federal do Acre, composta por seis Deputados, duas Deputadas e três Senadores, esteve reunida
ontem para refletir sobre a realidade política nacional
e encaminhar as questões de interesse do povo do
Acre, do Governo do Estado e das 22 prefeituras do
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Acre junto aos ministérios, órgãos federais e tratar de
outras questões relacionadas à política do Acre.
Nessa reunião foi escolhida a nova coordenação da bancada federal do Acre, e tenho a honra de
informá-los que fui escolhido como coordenador e o
Deputado Gladson Cameli, do PP, foi escolhido como
vice-coordenador para o exercício de 2011.
Ao mesmo tempo em que agradeço aos colegas representantes do Acre pela confiança em mim
depositada, quero ressaltar que a bancada federal do
Acre tem essa prática de atuar em conjunto há mais
de 15 anos.
Independente das diferenças partidárias e ideológicas, independente dos enfrentamentos que acontecem no dia a dia da política local, a bancada federal
do Acre está sempre unida para fazer a defesa conjunta das questões que dizem respeito aos interesses
do nosso povo e que dependem da atuação dos parlamentares aqui, em Brasília.
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Além de uma discussão conjunta sobre o melhor aproveitamento possível dos recursos das emendas parlamentares para que elas sejam destinadas a
projetos sintonizados com os planos de governo das
administrações municipais e da administração estadual, as reuniões da bancada federal do Acre servem
sempre para nivelar o entendimento sobre as grandes
questões nacionais e que tipo de contribuição todos
nós podemos dar para o fortalecimento do projeto de
desenvolvimento sustentável do Acre com o objetivo
de proporcionar uma ação cada vez mais eficiente do
poder público no sentido de garantir melhores condições de vida e trabalho para todos.
Dada essa informação, Srª Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, gostaria também de aqui fazer um registro
especial, um reconhecimento pessoal e público ao esforço da bancada de apoio ao Governo, que garantiu
ontem a aprovação do salário mínimo de R$545,00 na
Câmara dos Deputados. E quero também fazer aqui
um registro pessoal: a bancada do PMDB, que, sendo uma bancada aliada, foi absolutamente coerente e
unânime, registrando 100% de presença dos 77 Deputados e Deputadas, todos a favor do projeto e pela
rejeição das emendas que iriam inviabilizá-lo.
Superada a etapa na Câmara federal, o assunto
do salário mínimo vai estar sob nossa responsabilidade a partir de agora. E tenho certeza de que os Srs.
Senadores e as Srªs Senadoras que compõem a bancada de apoio ao governo da Presidente Dilma e do
Vice-Presidente Michel Temer nesta Casa vão votar de
acordo com a matéria aprovada na Câmara, reafirmando nossa responsabilidade total com a governabilidade
do País e com as medidas que a Presidente Dilma está
adotando para manter o equilíbrio fiscal, o controle da
inflação e a política de investimentos em obras e ações
sociais que darão continuidade às mudanças iniciadas
e aos avanços e conquistas alcançados nos oito anos
de governo do Presidente Lula.
Faço esse registro aqui, Srª Presidente, para levantar essa discussão. Sei que há muitas situações
em que o mais fácil é buscar o caminho mais simples,
o dos holofotes, mas nós não podemos perder de
vista a nossa responsabilidade com o País. Nós compomos uma Casa com ex-ministros de Estado, com
ex-prefeitos, ex-governadores e ex-presidentes e nós
sabemos o quanto custa manter a funcionalidade do
País, o quanto a governabilidade está acima de qualquer outra situação.
Muitos dos que nos criticam com veemência
parecem fazer questão de esquecer o que foi a experiência de governar o Brasil no pós-governo Itamar
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Franco. Tivemos duas eleições presidenciais vencidas
pelo PSDB e, depois, tivemos duas eleições presidenciais vencidas por um operário e mais uma vencida por
uma mulher que dignifica a mulher brasileira e o povo
brasileiro, que é a Presidente Dilma. Vamos respeitar
a vontade do povo e vamos respeitar este momento
histórico que nós estamos vivendo, que é de total responsabilidade para todos nós.
Então, estou aqui para dizer que, junto com a
bancada do Partido dos Trabalhadores, nós vamos
votar o que é correto e justo. Todos nós gostaríamos
de fazer concessões maiores, de garantir um salário
maior, mas todos nós sabemos que, acima da nossa
vontade, acima de estar bem nos holofotes, está a importância de o Brasil estar bem, ser governável, estar
com a inflação sob controle e estar com a política de
investimentos plenamente assegurada.
Então, eu conclamo todos os Senadores do Partido dos Trabalhadores, as Senadoras do Partido do
Trabalhadores, Senadores e Senadoras da nossa bancada de apoio ao governo nesta Casa para que mantenhamos a nossa posição firme de aprovar aquele
que é o projeto da Presidente Dilma.
Apresentados esses dois posicionamentos iniciais, Srª Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
eu queria agora fazer uma reflexão sobre um projeto
que vai estar também em discussão nesta Casa nos
próximos dias, que é igualmente de grande interesse
para a Nação e que diz respeito à sustentabilidade do
Brasil. Esse projeto requer uma atenção toda especial
de nós, Senadores e Senadoras.
O projeto de reforma do Código Florestal, que
tramita na Câmara dos Deputados desde 1999 e que,
pelo que temos acompanhado, continua longe de um
consenso que leve à sua aprovação naquela Casa,
constitui-se em peça-chave na discussão sobre a sustentabilidade do uso dos recursos florestais e do uso
eficiente do solo no Brasil. Esse assunto requer atenção especial de todos nós, que teremos a missão de
mediar o imenso conflito de interesses que existe em
torno dessa matéria e, ainda, de conceber uma decisão que considere as gerações futuras.
Estamos falando aqui, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, de um pacto de gerações que tem tudo a ver
com o tema sustentabilidade. Aliás, sustentabilidade
e pacto de gerações são assuntos correlatos, porque
não podemos pensar nada no presente sem nos preocuparmos com as gerações futuras. Qual é o Brasil
que vamos legar às futuras gerações? Qual é o planeta
que vamos legar às futuras gerações?
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Por isso, quando se trata de discutir o Código
Florestal, o uso do solo no Brasil, nós vamos ter de
nos despir de qualquer vaidade, pessoal ou de grupo,
e colocar os interesses do Brasil acima de tudo.
A nós, Senadores e Senadoras, caberá encontrar um caminho alternativo ancorado no equilíbrio
entre a necessidade do desenvolvimento econômico,
do aumento da produção agropecuária, que é fundamental tanto para o consumo interno quanto para a
exportação, e a conservação da nossa imensurável
biodiversidade e dos demais recursos naturais, um
equilíbrio pautado pelos interesses do Brasil e pelas
necessidades do povo brasileiro, de hoje e das futuras
gerações, pois são elas que vão receber o Brasil que
nós estamos definindo hoje.
Falar da necessidade do Código Florestal, de uma
transformação, de uma mudança, de uma reformulação do Código Florestal, que é uma lei de 1965, é um
assunto pacífico: todos nós estamos de acordo quanto
a isso, tanto os socioambientalistas, com suas justas
preocupações ambientais, com a mudança climática e
com as ameaças à sustentabilidade do planeta, como
os ruralistas, que têm contribuído imensamente com a
balança comercial superavitária de nosso País e sustentam as exportações no setor agropecuário.
O ponto de conflito não está exatamente na necessidade ou não de fazer a reforma do Código Florestal. O que está emperrando o andamento da matéria é
a ausência de flexibilidade, a falta de disposição para
se construir um consenso, no qual todas as partes
cedem um pouco em relação a seus interesses para
pensar no interesse de um futuro comum para todos,
convergindo para um resultado que seja melhor que
as formulações contidas atualmente no Código.
Aí está a importância do Senado Federal, instituição capaz de refletir, ponderar e formular saídas.
Pelo andar dos acontecimentos e considerando
o nível da polêmica que se estabeleceu na Câmara,
não dá para afirmar com segurança que esse projeto
reunirá as condições para ser aprovado até o final do
mês de julho.
Espero que haja um posicionamento intermediário
a partir do próprio Governo Federal, a partir do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Agricultura
e do Ministério do Desenvolvimento Agrário, no sentido de propor algo que medeie esse conflito. Temos
de buscar uma saída pactuada para essa questão e
queremos trazer para esta Casa uma contribuição
inspirada na política de desenvolvimento sustentável
que vem sendo empreendida pelo Governo do Acre
nos últimos doze anos.
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Temos certeza de que o Acre, com a sua pequena
população de setecentos mil habitantes, com um eleitorado que representa 0,3% do eleitorado nacional, pode
dar, ainda que numericamente pareça insignificante,
uma contribuição excepcional nessa área do desenvolvimento sustentável, principalmente no que diz respeito
à política de Estado para as florestas no Brasil.
Então, essa política do governo do Acre está baseada no princípio de que temos de superar as limitações impostas pela política do “não pode, não pode” e
buscar a melhor forma legal de fazer o melhor. Se não
pode, não pode de um jeito; temos que refletir sobre
quais adequações devem ser feitas na lei para que as
coisas possam legalmente acontecer, garantindo condições ambientais adequadas e produção eficiente.
O Brasil precisa compatibilizar a sustentabilidade,
a preocupação com o futuro do Brasil e do Planeta,
com a garantia de produção para melhorar a renda e
melhorar as condições de vida das pessoas.
Ao longo dos 12 anos do governo da Frente
Popular e do PT no Acre, foram dados importantes
passos no sentido de se consolidar um projeto de desenvolvimento sustentável de base florestal, preocupado, ao mesmo tempo, com melhores condições de
vida para as pessoas, para o povo do Acre, mas que
assegure a preservação da floresta a fim de que as
futuras gerações possam contar com os mesmos recursos naturais necessários à sua sobrevivência com
qualidade no futuro.
A política florestal do governo do Acre foi elaborada não como uma lei imposta, mas através de um
pacto democraticamente construído com a participação
de todos os segmentos da sociedade.
O primeiro passo dessa política foi a definição do
Zoneamento Ecológico Econômico, o ZEE, um documento construído a muitas mãos e a muitas cabeças,
utilizando-se de todos os instrumentos tecnológicos
disponíveis para orientar a política de investimentos e
o projeto de desenvolvimento do Estado.
Através do Zoneamento Ecológico Econômico,
foi possível identificar as características essenciais,
as potencialidades e as limitações de cada uma das
regiões do ponto de vista cultural, ambiental e econômico, de maneira a orientar os investimentos para as
regiões potencialmente mais apropriadas.
Há regiões do Estado do Acre que são ricas em
castanheiras e seringueiras. Para essas regiões foram
direcionadas as indústrias de beneficiamento de castanha e a fábrica de preservativos naturais de Xapuri,
financiadas pelo Governo Federal e pelo BNDES na
busca de parcerias para o projeto de desenvolvimento
sustentado do Acre.
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Vale ressaltar que a indústria de preservativos
naturais de Xapuri já está produzindo 100 milhões de
preservativos por ano, que são integralmente fornecidos
ao Ministério da Saúde e distribuídos ao povo brasileiro.
A intenção é duplicar essa produção nos próximos anos,
chegando a 200 milhões de preservativos naturais. E
vale a pena lembrar que o preservativo natural é feito
da borracha extraída das seringueiras, e a coleta é feita
pelos povos da floresta, os seringueiros do Acre. Esta
é a base da luta do seringueiro e ambientalista Chico
Mendes. Ele queria que este sonho virasse realidade:
ele queria a população vivendo da floresta, na floresta
e em harmonia com a floresta.
Com o Zoneamento Ecológico Econômico do
Acre, também foram identificadas e detalhadas as áreas já convertidas, as chamadas áreas antropizadas,
que somam aproximadamente 2 milhões de hectares.
Ou seja, do território do Acre, de 16 milhões de hectares, pelo menos 2 milhões já foram convertidos, e
essa extensão de terra também requer uma política
específica.
Ao mesmo tempo em que se pensou uma política para a floresta, também se pensou em uma política
para as áreas degradadas, com um programa de mecanização, melhoramento de pastagens, substituição
do uso do fogo e um projeto de reflorestamento que
está em fase embrionária com o Governador Tião Viana, mas que promete muito em termos de oferta de
matéria-prima para a indústria e comercialização de
créditos de carbono na economia do futuro.
Quero fazer uma ressalva aqui: uma coisa é política de preservação das florestas já existentes, que
poderia ser algo até cômodo; outra coisa é uma política
de reflorestamento das áreas já degradadas. A política do governo do Acre está preocupada em trabalhar
o mercado de carbono não só das florestas naturais,
mas, fundamentalmente, de florestas plantadas também. E o governo do Acre já está com um programa
nesse sentido.
O Acre está se preparando a cada dia para ser
uma economia de baixo carbono, mas com forte inclusão social, com os povos que ali vivem sendo a base
central do desenvolvimento. Mas há uma dicotomia.
Às vezes, com bastante simplismo, as pessoas falam:
querem proteger a floresta, mas não estão pensando
nas pessoas. Não! As pessoas têm que estar no centro
dessa discussão, porque pensar no meio ambiente é
pensar nas pessoas; pensar em sustentabilidade é pensar nas pessoas. Por isso o conceito de florestania...
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
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O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Preciso
de dois minutos para concluir, por favor.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Pensar
no projeto de sustentabilidade é pensar nas pessoas.
Assim, o projeto do governo do Acre está centralmente
voltado para as condições de vida das pessoas, porque entendemos que, garantindo melhores condições
de vida para quem vive na floresta, esta pessoa será
a principal guardiã da floresta, porque ela própria terá
interesse de cuidar da floresta para as gerações futuras. Por isso é pensar nas pessoas, para as pessoas
e com as pessoas.
A grande contribuição do governador Binho Marques, do PT, que antecedeu o atual Governador Tião
Viana, foi ter avançado com a estratégia territorial
iniciada com o governador Jorge Viana e concebido
o governo em três eixos estratégicos essenciais: serviços básicos de qualidade para todos; economia de
base florestal sustentável, limpa, justa e competitiva;
e empoderamento comunitário, com maior descentralização do governo e maior participação da sociedade
nas ações.
Sem o conhecimento do território e uma base de
planejamento profunda de cada região do País, dificilmente encontraremos um consenso que a discussão
do Código Florestal Brasileiro requer.
Temos que buscar consensos para avançar em
prol do desenvolvimento do Brasil, dos Estados, dos
Municípios e de cada comunidade que vive nos altos
rios ou que vive na periferia de uma cidade. Temos que
pensar o Brasil como um todo. E precisamos buscar
instrumentos verdadeiramente conciliadores, de modo
que a sustentabilidade de um projeto de Brasil seja
assegurada por todos.
Quero propor, Srª Presidente, que todos os documentos que constam da política florestal do governo
do Acre possam chegar ao conhecimento da Comissão
de Meio Ambiente desta Casa, para que possamos
pensar juntos um caminho para o Brasil à luz do que
se tem acumulado nesse Estado da Amazônia, que
tanta contribuição pode dar ao nosso País.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ANIBAL DINIZ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Muito obrigada, Senador Anibal Diniz.
Com a palavra o Senador Alvaro Dias, por cinco
minutos, para uma comunicação de liderança.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o PSDB deve apresentar duas emendas
ao projeto que define o novo salário mínimo para os
trabalhadores brasileiros. A primeira emenda já é conhecida e diz respeito a um compromisso assumido
durante a campanha eleitoral pelo partido, pelo PSDB
e pelo DEM, segundo o qual o salário mínimo do trabalhador brasileiro seria fixado em R$600,00.
Os argumentos são técnicos. Não se trata apenas
de cumprir um compromisso – isso por si só justificaria,
porque compromisso tem que ser honrado –, mas é sobretudo com argumentos técnicos que o PSDB sustenta
a possibilidade de se conferir ao trabalhador brasileiro
um salário mínimo de R$600,00. Vamos a eles.
O Governo alega que, se aprovássemos um salário de R$600,00, teria um acréscimo de despesas
públicas da ordem de R$17 bilhões, já que a diferença é de R$55,00. Isso significaria, para cada R$1,00,
R$300 milhões a mais de despesas públicas, somando
cerca de R$17 bilhões. Pois bem, o Governo subestimou em R$24 bilhões a receita, portanto esse número já cobriria o aumento de despesas públicas. Mas
ainda há possibilidade de cortes da ordem de R$11,5
bilhões, se nós estabelecermos as despesas correntes
no mesmo patamar praticado em 2008. Isso é viável,
é factível, basta que o Governo adote providências
estabelecendo cortes naquilo que é supérfluo e perfeitamente dispensável, sem comprometer investimentos produtivos em setores essenciais para a vida dos
brasileiros. Portanto, essa é a argumentação técnica
que nós consideramos inquestionável.
A outra emenda que apresentaremos diz respeito
ao art. 3º, aprovado ontem pela Câmara dos Deputados,
que afirma: “Os reajustes e aumentos fixados serão estabelecidos pelo Poder Executivo por meio de decreto”.
Por duas razões essenciais não podemos concordar. Além de outras, duas são essenciais e bastam.
A primeira razão: afronta a Constituição. A Constituição no art. 7º, § 5º, diz: “Salário mínimo fixado em
lei”. Portanto, ao estabelecermos que o Governo está
autorizado a fixar salário mínimo por decerto, nós estaremos rasgando a Carta Magna do País, e nós não
podemos fazer isso, obviamente. Outro argumento é
que estaremos permitindo ao Executivo subtrair mais
uma prerrogativa fundamental do Poder Legislativo.
Este Poder já teve as suas prerrogativas assaltadas
inúmeras vezes e tem, diariamente, prerrogativas assaltadas através da edição de medidas provisórias que
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também afrontam a Constituição. Aliás, cerca de 80%
delas afrontam a Constituição.
E mais, o debate do salário mínimo é essencial
para a vida do trabalhador. Há comprovação de que
os debates travados aqui, ao longo do tempo, asseguraram ganhos fundamentais para o trabalhador, e nós
não nos conformamos com o fato de ver o Partido dos
Trabalhadores e a Presidente Dilma Rousseff conferindo
ao trabalhador brasileiro um salário mínimo que sequer
cobre as perdas decorrentes da inflação no período.
Isso é uma marca triste na história da Presidente.
Certamente uma mancha que não se apagará
com o tempo. É preciso dizer que o salário mínimo
que o Governo quer oferecer ao trabalhador brasileiro
não corresponde nem mesmo às perdas decorrentes
do processo inflacionário desse período. Isso nunca
ocorreu, pelo menos...
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Dois minutos para terminar.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Obrigado,
Presidente.
Isso nunca ocorreu, pelo menos durante esse
período em que nós militamos na atividade pública, e
esse não é um período tão curto assim.
Portanto, nós gostaríamos de debater mais esse
assunto, mas não queremos também prorrogar a decisão. Achamos que o Congresso Nacional tem que ser
ágil, tem que ser célere, tem que ser objetivo, tem que
ser pragmático e tem que decidir rapidamente oferecendo
respostas às aspirações da população, Por isso, nós não
discordamos da Liderança do Governo que quer deliberar
já na quarta-feira. Mas gostaríamos que fosse possível
atender a um requerimento do Senador Itamar Franco
que sugere convite ao ex-Governador de São Paulo José
Serra para que possa vir ao Senado Federal defender a
proposta que sustentou durante a campanha eleitoral e
que foi, segundo pesquisa de opinião pública...
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – ... a proposta mais reconhecida pela população; ou seja, a
proposta que chegou mais ao conhecimento da população brasileira.
Portanto, esse é um apelo que ainda faremos
ao Líder do Governo para que, se possível, possamos trazer para uma audiência pública, na terça-feira,
atendendo a requerimento do Senador Itamar Franco,
o ex-Governador e ex-Senador Jose Serra.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Muito obrigada, Senador Alvaro Dias.
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E agora com a palavra o Senador Wilson Santiago, inscrito para falar por vinte minutos
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, trago a
esta tribuna um dos assuntos que entendo de grande
significado para a vida do cidadão brasileiro, especificamente da juventude brasileira.
Todos nós tomamos conhecimento, o Brasil inteiro,
da decisão da nossa Presidente Dilma, de expandir o
financiamento aos estudantes, o conhecido Fies. Essa
expansão, Srª Presidente, com alteração dos critérios
de financiamento, contempla quase 90% dos estudantes brasileiros, a grande maioria que tem necessidade
de financiamento para freqüentar e concluir um curso
superior. Essa foi a primeira fase.
Todos sabemos que, em 2010, sessenta mil estudantes assinaram contratos com o Fies para poderem ter
acesso, conseguir estudar e concluir o curso superior.
Isso elevou muito a participação da classe mais
carente nas universidades privadas, especificamente
os cursos de medicina, de formação profissional.
Além de tudo, os cursos que, na verdade, são
caros, não permitiam aos pais, outra forma de fazer
com que o seu filho freqüentasse essa universidade
e concluísse um curso superior.
Daí por que a decisão da Presidente Dilma, não
só de baixar os juros, como também de ampliar o número de vagas oferecidas a esses estudantes, merece desta casa e de todos nós os elogios, por entender e conhecer de perto a real situação, a dificuldade
por que passa um estudante do interior, das cidades
menores; estudantes que os pais até residem na área
rural e que não têm condições nem renda para pagar
uma universidade particular.
Então, parabéns à Presidente Dilma por essa decisão de diminuir os juros; juros que ontem, Srª Presidenta, eram cobrados até 9% do valor do financiamento, 9% anual. A Presidenta, além de baixar para 3,5% o
total único dessas taxas de juros, ainda isentou o fiador.
O grande dilema era encontrar quem quisesse, quem
tivesse condições de ser fiador de um estudante. Então, isentou o fiador, e, além de tudo, baixou os juros,
possibilitando àqueles estudantes, à sua família, que a
sua renda chegasse até um salário e meio e tivesse o
estudante, a sua família, acesso ao FIES, e, com isso,
tivesse condições de ser beneficiado com esse programa
de financiamento ao estudante pobre de todo o Brasil.
Então, parabéns, repito, ao Presidente Lula, à
Presidente Dilma! E, com certeza, este programa, que
funciona no Brasil há doze anos, que teve sucesso e
ampliação desde o governo do Presidente Lula, resultado este é que somamos, e que assinamos, até o ano
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de 2010, repito, 60 mil contratos. Eles agora são e serão expandidos no governo da Presidente Dilma com
essa decisão da Presidente e, além disso, de incluir no
programa os estudantes que queiram se profissionalizar em alguma atividade para com isso ter acesso ao
mercado de trabalho. Todos nós somos conscientes de
que a grande dificuldade do trabalhador brasileiro, especificamente o jovem, que precisa ter acesso ao primeiro
emprego, é ter uma profissão e com isso conseguir emprego em qualquer uma das empresas privadas e, até
também, em empresas públicas, por conta da falta de
qualificação, muito grande, e que precisa da profissionalização desses estudantes. Além da profissionalização, devemos registrar a condição que o governo está
dando não só para o curso superior mas também para
os estudantes do ensino técnico, dos cursos profissionalizantes, aqueles que precisam se aperfeiçoar em uma
profissão e com isso adquirirem o seu primeiro emprego
ou então se manter no mercado de trabalho.
Então, essa decisão da Presidente Dilma merece
os nossos elogios, merece o nosso reconhecimento,
merece, enfim, os nossos aplausos, nós, especificamente, que somos do Nordeste brasileiro, região carente que precisa e que tem dado um resultado muito
positivo no que se refere ao acesso e aos benefícios
que esses estudantes têm tido com o Fies, até então
implementado no Brasil inteiro.
Repito, Srª Presidenta, a decisão da Presidenta Dilma de diminuir os juros e de incluir os cursos
do segundo grau, o ensino profissionalizante merece
os aplausos desta Casa, merece a gratidão do povo
brasileiro, que, tenho certeza, em breve um grande
número de estudantes, se no ano passado, em 2010,
tivemos 60 mil contratos, com todas as dificuldades,
juros de 9% ao ano, com avalista, que é uma dificuldade, imaginem agora, a partir de 2011, com o segundo
grau, com os cursos técnicos inclusos no programa e
também a diminuição de fiador e a diminuição do juro
anual de 9% para 3,4% ao ano.
Concedo um aparte a V. Exª, nobre Senador.
O Sr. Benedito de Lira (PP – AL) – Nobre Senador Wilson, quero cumprimentar V. Exª por esse pronunciamento. Esse assunto do qual V. Exª está tratando é
da maior importância para os jovens, principalmente no
que diz respeito ao primeiro emprego. Tenho uma preocupação, que deverá ser a preocupação desta Casa,
que diz respeito – V. Exª invoca a pessoa da nossa
Presidenta Dilma – ao corte que sofrerá o Orçamento
da União para este exercício, anunciado pelo Governo, num montante de R$50 bilhões. Algo me preocupa, nobre Senador: que esse corte não possa atingir
o Ministério do Trabalho, que tem o compromisso com
a qualificação da mão de obra no País, especialmente
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dos jovens. Em quase todos os Estados, no momento
em que o País está atravessando essa fase de crescimento e de desenvolvimento, com canteiros de obras
espalhados em todos os Estados, particularmente na
nossa Região Nordeste, pode ser que, amanhã, em
decorrência do corte, que, por acaso, poderá atingir a
área do Ministério do Trabalho que trata da qualificação da mão de obra, haja emprego, mas sem o trabalhador estar qualificado para ele. Se houver corte, o
Ministério, logicamente, vai redirecionar as ações para
atendimento a essa demanda. Então, é interessante
que nossa Presidenta, ao publicar detalhadamente
onde vai cortar e quanto vai cortar de cada Ministério,
possa fazer, com o Ministério do Trabalho, nessa área
de qualificação, a mesma coisa que está sendo anunciada no que diz respeito ao Plano de Aceleração do
Crescimento (PAC) e às ações sociais do Governo.
Consequentemente, parece-me que a qualificação,
junto ao Ministério do Trabalho, faz parte do contexto
social do Governo da Presidenta Dilma. Por isso, cumprimento V. Exª por esta oportunidade.
O SR. WILSON SANTIAGO (PMDB – PB) – Meu
caro Senador Benedito de Lira, eu não me preocupo por
várias razões. A primeira delas é que o anúncio do corte no
Orçamento, não só os que se referem aos cancelamentos,
como também os que referem aos contingenciamentos,
foi tornado público antes do anúncio da ampliação e da
diminuição das taxas de juros do programa de financiamento ao estudante. Por essa razão, entendo – e tenho
certeza disto – que a Presidenta não iria anunciar e até
determinar a expansão de um programa tão significativo para os estudantes pobres do Brasil inteiro e, logo
em seguida, anunciar um corte no Orçamento, prejudicando esse programa. Com certeza, não. Ela anunciou
já consciente e após o anúncio do corte no Orçamento.
Tenho certeza de que esse campo da melhoria da mão
de obra brasileira e da profissionalização do trabalhador,
especificamente aquele que necessita do acesso ao primeiro emprego, será uma das prioridades da Presidenta
Dilma. Ela, com certeza, terá não só o apoio e os elogios
de todos nós, desta Casa, como também a gratidão de
todo o povo brasileiro.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Wilson, eu gostaria de fazer um aparte a V. Exª.
O SR. WILSON SANTIAGO (PMDB – PB) – V.
Exª tem um aparte.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Quero
comungar com V. Exª do enfoque dado à importância
que tem a questão da qualificação da mão de obra.
Aliás, recentes publicações e estudos mostram que,
até em algumas regiões, sobram empregos, mas faltam empregados qualificados. Então, a ênfase nessa
questão é fundamental, notadamente na minha região
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amazônica. Por exemplo, se considerarmos o Polo Industrial de Manaus, existem muitos empregos, mas
há carência de formação de profissionais qualificados
e de mão de obra, desde a mais simples até a mais
complexa. No meu Estado de Roraima, há o Centro
Federal de Educação Tecnológica, que forma profissionais para diversos setores. Quero, portanto, dizer
que essa ênfase na educação, notadamente na qualificação profissional, deve ser, realmente, uma bandeira
que, acredito, a Presidente Dilma – até porque foi o que
anunciou – vai encampar com toda a prioridade.
O SR. WILSON SANTIAGO (PMDB – PB) – Perfeitamente, nobre Senador. O Programa é importante
para a Amazônia, para o Nordeste e para todo o Brasil, especificamente nas regiões menos desenvolvidas,
onde o nível de qualificação dos profissionais que precisam de emprego é muito baixo. E também a oferta de
emprego é muito menor. Então, nós precisamos, com
certeza, não só, de cada vez mais, elogiar, apesar de
a imprensa nacional não ter focado ou divulgado bem
o anúncio de nossa Presidente no que se refere a essa
decisão de ampliar esse Programa. Mas nós temos de
reconhecer e registrar nos Anais desta Casa a importância e o reconhecimento de uma decisão tão gratificante para a grande maioria do povo brasileiro.
Só para V. Exªs terem uma idéia. No ensino técnico, em 2002, nós tínhamos 265 mil alunos inscritos
nos cursos profissionalizantes no Brasil inteiro. Hoje,
são mais de um milhão de estudantes. Imaginem, quase que dobrou em apenas oito anos. Tudo isso será,
agora, ampliado e, com certeza, será beneficiado um
número muito maior de pessoas com essa decisão
governamental de atender a esse clamor, a essa necessidade da maioria do povo brasileiro.
Sabemos, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que o Brasil tem uma carência muito grande de empregos, tem, na verdade, um número de desempregados
ainda muito elevado, apesar de mais de 15 milhões
de novos empregos surgidos no Brasil no Governo do
Presidente Lula, mas eu tenho plena convicção, Srs.
Senadores, de que, com essa decisão, com esse aperfeiçoamento de mão de obra, não só teremos condições
de atender melhor ao mercado, como também de gerar muito mais empregos e, com isso, profissionalizar
mais o trabalhador brasileiro, atendendo à demanda
e às necessidades da maioria da população e, conseqüentemente, do próprio mercado de trabalho.
V. Exªs acompanharam, no decorrer desta semana, alguns companheiros criticarem algumas decisões
da própria Presidente, no que se refere ao encaminhamento da proposta do salário mínimo, muitos deles sem
reconhecer que a responsabilidade de um governante
não está somente em encaminhar para o Congresso
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ações, e eu digo até decisões, que atendam diretamente ao desejo da maioria da população.
O sofrimento da população é muito grande e todos nós reconhecemos isso, nossa Senadora Marta
Suplicy, mas somos conscientes de que a Presidente
Dilma está mais do que preparada e, além de tudo,
bem-intencionada para solucionar...
A Srª Marta Suplicy (Bloco/PT– SP) – Um aparte, Senador.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
– Esse é o problema do emprego, da geração de emprego, da qualificação profissional e da melhoria da
qualidade de vida da população brasileira. Por isso,
encaminha ao Congresso Nacional, depois de uma
decisão governamental de ampliação e de melhoria
de um programa como o FIES, um projeto de lei vinculando o aumento do salário mínimo brasileiro, até
2015, levando em consideração o PIB do ano anterior
e, também, a própria inflação.
Essa decisão da Presidente, com certeza, será bem
recebida nesta Casa, como foi bem acolhida na Câmara
dos Deputados, onde tivemos, ontem, a aprovação do
programa, ou digo até, da melhoria do poder aquisitivo do
trabalhador brasileiro, com a garantia, já, do aumento do
salário mínimo deste ano de 2011 até o ano de 2015.
Isso faz com que todos nos sintamos mais confiantes de que a Presidente está, cada vez mais, comprometida com a melhoria da qualidade de vida, preocupada
com o trabalhador brasileiro e encaminhando para o
Congresso ações, decisões e projetos que atendem
diretamente à população brasileira, especificamente
a mais carente.
Com a palavra, a nossa Senadora Marta Suplicy.
A Srª Marta Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador,
tenho muita tranquilidade de que a Presidenta Dilma
vai, realmente, implementar as escolas técnicas neste
País, assim como as creches, que foram compromisso
de campanha. Se pretendemos seguir crescendo num
ritmo acelerado, é preciso que haja uma mão de obra
qualificada para acompanhar esse crescimento. Hoje,
em vários setores da nossa economia, há vagas que não
são preenchidas, porque não existem jovens qualificados
para ocupar essas vagas. Então, frente a essa questão,
eu me sinto tranquila e comungo com sua tranquilidade
e com sua confiança no que a Presidenta vai exercer realmente. Em relação ao salário mínimo, quero dizer que,
ontem, já houve um exemplo da solidariedade ao povo
trabalhador, demonstrada pela maioria dos Congressistas. Chamo de solidariedade, porque é exatamente
isso, é a percepção clara que temos de que o combate
à inflação é muito importante e de que essa regra que
foi feita pelo Presidente Lula, no Governo anterior, vai
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possibilitar ao trabalhador, de fato, um aumento de salário. Será um aumento de fato, além da inflação. Será um
aumento real. Neste ano, isso não foi possível, porque
não fomos bem no ano passado, mas, no ano que vem,
a previsão já é de 12% de aumento real. Muito obrigada
pelo aparte, Senador Wilson Santiago.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
– Muito obrigado, Senadora Marta Suplicy.
V. Exª tem uma experiência muito grande de administração, tendo governado a maior capital do País, São
Paulo, e sabe o quanto decisões desse porte atendem
e beneficiam a população não só de um Estado, de um
Município, como também do próprio Brasil.
Por isso, nós devemos...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – V. Exª terá mais um minuto para concluir o seu
pronunciamento.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
– Por isso, não só devemos reconhecer como também
aplaudir a decisão da Presidente Dilma no que se refere à determinação de apoiar e incentivar e de custear
com os recursos do povo brasileiro, que atende diretamente às necessidades da grande maioria da classe
trabalhadora, especificamente a juventude que está à
procura do primeiro emprego.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Wilson Santiago, a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Paulo Davim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Concedo a palavra à próxima oradora inscrita,
a Senadora Marta Suplicy, que disporá de 20 minutos
para fazer seu pronunciamento.
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Boa-tarde, Senadoras e Senadores.
Subo à tribuna, na tarde de hoje, para tratar de um
assunto que considero extremamente importante para o
meu Estado e que afeta milhares de cidades brasileiras:
os transtornos provocados pelo excesso de chuvas.
A capital paulista foi surpreendida, no final da
tarde de ontem, por mais uma enxurrada, que gerou
caos em toda a cidade de São Paulo. A chuva que
atingiu São Paulo durante a tarde e a noite de ontem
desta vez não provocou nenhuma morte, mas derrubou
árvores e tumultuou o trânsito, uma que vez vários semáforos ficaram apagados e quase 70 pontos de alagamentos foram registrados, gerando a interdição de
faixas e impedindo a passagem de veículos. Um raio
também atingiu a rede de trens e prejudicou a circu-
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lação no horário de rush. Toda a cidade foi colocada,
pelas autoridades locais, em estado de atenção, e o
aeroporto de Congonhas ficou fechado para pousos
e decolagens. Choveu em São Paulo, nesta quarta,
29,7mm, o que equivale a 13,7% da média prevista
para fevereiro, que era de 217mm.
Temos informações, divulgadas pela imprensa,
de que o Prefeito de Atibaia, no interior de São Paulo,
José Bernardo Denig, afirmou que nada foi feito no
rio Atibaia para prevenir as enchentes na cidade. Segundo ele, em 2010, quando a cidade também sofreu
com alagamentos, uma série de ofícios foi enviada ao
Governo do Estado de São Paulo para realizar obras
de desassoreamento no rio. No entanto, segundo ele,
os trabalhos não foram autorizados.
É preciso dizer que essa não foi a primeira vez e
não vai ser a última em que uma cidade do tamanho
de São Paulo sofre com uma enxurrada. Não há, por
parte do Governo estadual, um planejamento a curto, a
médio ou a longo prazo para uma política de prevenção
a enchentes, como ficou evidente com as fortes chuvas
de verão ainda em 2009, essas com mortes. Morreram
72 pessoas e milhares ficaram desabrigadas.
A população em áreas de risco é muito grande e
falta um programa de macrodrenagem, um programa
de remoção. Essa mesma população também continua
enfrentando graves problemas relacionados ao abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgotos.
De acordo com a Companhia Ambiental do Estado São Paulo (Cetesb), 79% dos domicílios urbanos
paulistas estão conectados à rede coletora de esgotos,
sendo que, na Baixada Santista, apenas 55%. Do total
de esgotos coletados no Estado de São Paulo apenas 45% são tratados. O restante é despejado sem
nenhum tratamento ou com tratamento precaríssimo
em rios, córregos e no mar. Há 157 Municípios no Estado de São Paulo sem nenhum tratamento sanitário,
agregando uma população de mais de nove milhões
de habitantes que vivem nessa situação.
Temos informações de que as ações importantes
de limpeza e conservação de canais e corpos d’água e
serviços de obras complementares na bacia do Alto Tietê
tiveram uma redução de 64,5% dos recursos previstos no
orçamento estadual de 2010. Além disso, o plano diretor
de macrodrenagem da bacia hidrográfica do Alto Tietê,
que abrange toda a região metropolitana, foi elaborado em 1998, e indicou como uma das providências a
obediência às leis de ocupação e zoneamento urbanos,
com a manutenção e preservação de áreas que tenham
grande potencial de risco de erosão. Essas medidas de
caráter institucional não foram adotadas. Em contrapartida, as ocupações generalizadas ocorreram.
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O Governo do Estado prometeu implantar 134
piscinões, dos quais executou apenas 43. Devido aos
altos custos, a limpeza deixou de ser feita pelos Municípios no tempo correto, comprometendo a capacidade de retenção.
A previsão era de que a obra do Estado de ampliação e rebaixamento da calha do rio Tietê permanecesse sempre desobstruída. Infelizmente, desde sua
inauguração, em 2006, as inundações continuaram
ocorrendo. A explicação para o fenômeno não está no
volume da chuva, mas na ausência das providências
complementares como limpeza e drenagem.
Segundo o Departamento Estadual de Águas e
Energia Elétrica (DAEE), anualmente são depositados
cerca de 400 mil m³ de lixo e sedimentos no rio Tietê,
que precisam ser removidos para não comprometer
a vazão das águas. Durante três anos – três anos –,
desde o término das obras do rebaixamento em 2006
e outubro de 2008, não foram executados serviços de
desassoreamento do rio Tietê. Com isso, o Governo
do Estado, além de criar um grande problema social
e sanitário, tornou sem efeito uma obra que custou a
São Paulo mais de R$1 bilhão.
Entre 2000 e agosto de 2009, o Governo Estadual deixou de investir mais de R$650 milhões nas ações
de drenagem, limpeza e manutenção, em relação ao
orçado no período. O Governo Alckmin e o Prefeito da
capital, Gilberto Kassab, anunciaram, em janeiro deste
ano, um plano de R$800 milhões para combate às enchentes na cidade. Entre as propostas, a instalação de
três turbinas para aumentar em 60% a capacidade de
bombeamento do rio Pinheiros para a represa Billings.
Especialistas afirmam que isso vai contaminar a represa
Billings até atingir as praias da baixada santista.
Será que vale a pena transferir um problema de
um lado para outro? Não deveríamos primeiro investir
no tratamento do esgoto coletado, que, na cidade de
São Paulo, é despejado quase 70% nos rios sem nenhum tratamento? A Usina Henry Bordem, instalada
na base da serra, teve restrições a sua plena operação,
justamente por causa disso.
Em relação aos investimentos federais, o Governo
Lula, através do PAC Drenagem, destinou a São Paulo
cerca de R$1,1 bilhão para investimentos em obras de
prevenção de enchentes para os Municípios paulistas –
foi agora. No Estado de São Paulo foram selecionados
41 projetos, atendendo 24 Municípios. Só para a capital, por exemplo, foram R$50 milhões para execução
de canalização e urbanização do córrego Pirajussara;
R$103,5 milhões para a execução de galerias de águas
pluviais e reservatórios de amortecimento na bacia do
córrego Cordeiro; R$48,3 milhões para execução de
reservatório de regularização dos pontos baixos dos
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bairros Jardim d’Orly e Parque Esmeralda e canalização do córrego Pirajussara.
Quando Prefeita de São Paulo, construímos nove
piscinões em quatro anos, dobrando o número de reservatórios que havia sido construídos entre 1993 e
2000. Efetuamos o alargamento de calhas de rios;
canalização de córregos; construção e recuperação
de galerias; mapeamento de áreas de risco; a retirada
dos que nelas se instalaram e ações para coibir novas
ocupações – com isso foram evitadas mortes. Implantamos 12 estações meteorológicas; 28 pluviômetros;
31 coordenações distritais de Defesa Civil. Além disso,
21 geólogos monitoravam as áreas de risco 24 horas
por dia, durante o verão, e R$48,4 milhões foram investidos no apoio ao Corpo de Bombeiros.
No final da minha gestão, em 2004, com o objetivo
de ampliar esse trabalho, submetemos à apreciação do
BID um novo projeto denominado Drenus (Programa
de Drenagem Urbana e Resgate Social), com o objetivo de pleitear um empréstimo para o financiamento
parcial das obras.
Eu tenho clareza, tanto naquela época como
agora, que sem um pacto da União e de recurso estrangeiro também, o Município não vai dar esse passo.
Eu tenho um projeto pronto, talvez esteja um pouco
desatualizado, não sei, mas isso tem que ser aproveitado. Não é em cada gestão fazer um plano novo.
Está lá o plano. É só reavaliar o plano, readequar essa
situação ao plano, porque esse plano, além de buscar soluções estruturais de canalização de córregos
e construção de reservatórios de água e retenção de
água e piscinões, tem por objetivo também atuar nas
soluções não estruturais para melhoria das condições
sociais das populações, que hoje sofrem com o flagelo das inundações. Era orçado no valor equivalente
a US$615 milhões, sendo 74,4% de fonte externa e
25,6% aportado como contrapartida local. O projeto foi
elaborado em perfeita harmonia com o Plano Diretor
de Macrodrenagem da bacia do Alto Tietê, elaborado
pelo Governo Estadual, através do DAEE.
Mas, infelizmente, temos notícias de que essa
proposta não teve continuidade. Temos condição, eu
diria, a curto prazo, não de eliminar o flagelo das enchentes na cidade de São Paulo, mas de fazer algo
mais consistente, um plano maior, um plano do qual
quero ser parceira. Coloco-me à disposição da Prefeitura de São Paulo e do Estado de São Paulo para que,
no próximo verão, não tenhamos de chorar novamente
as perdas físicas e materiais dos cidadãos que habitam o meu Estado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – RN)
– Convidamos agora o Senador Eduardo Suplicy para
uma comunicação inadiável. S. Exª terá cinco minutos.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a revista IstoÉ
desta semana traz uma matéria sobre a atuação da
Corregedoria do Conselho Nacional da Justiça (CNJ),
na qual a Associação dos Magistrados do Brasil (AMB)
reage a uma atuação específica da Ministra Eliana
Calmon, Corregedora do CNJ.
Segundo a Revista, a Associação de Magistrados
do Brasil “questiona o controle externo do Judiciário
exercido pelo CNJ”, e afirma, em carta a todos os juízes
e em representações contra a Ministra Eliana Calmon,
no STF e no CNJ, que a Corregedora “extrapola suas
funções administrativas”, quando tornou sem efeito
uma sentença de primeira instância, confirmada por
uma desembargadora de Belém do Pará. A sentença
“obrigava o Banco do Brasil a reservar R$2,3 bilhões
de sua receita” para crédito de uma pessoa no interior
do Estado de São Paulo.
Conforme posteriormente apurado, tratava-se, como
suspeitava a Ministra Eliana Calmon, de um golpe financeiro, que somente não foi concretizado pela prudência e
experiência da Corregedora. Na reportagem, a Ministra
esclarece que não questionou o mérito jurídico das análises feitas pela juíza ou pela desembargadora. Diz ela
que sua decisão foi meramente administrativa, pois não
pareceu ter havido prudência e cautela “ao se julgar em
apenas dois dias úteis um processo que envolve R$2,3
bilhões depositados na conta-corrente de um cidadão que
responde a dezenas de processos por estelionato”.
Ora, todos nós sabemos que o Estado democrático de direito pressupõe um Judiciário forte, autônomo
e independente. Pela certeza de que o Poder Judiciário
deve merecer inteira confiabilidade da sociedade brasileira, não pode ele deixar recair sobre seus membros
qualquer suspeição. Não basta afastar ou aposentar
aqueles contra os quais pesam a prática de delitos,
porque a impunidade deve ser repudiada sempre, especialmente por quem tem a função de julgar as pessoas em nome do Estado.
Na linha de defesa do Judiciário, o Senado aprovou em 7 de julho de 2010 a PEC nº 89, de 2003, da
Senadora Ideli Salvatti, que impede a utilização da aposentadoria dos magistrados como medida disciplinar e
permite a perda de cargo como punição administrativa – como ocorre com todos os funcionários públicos
– aos juízes que cometem graves irregularidades. A
matéria foi despachada para análise da Câmara dos
Deputados em julho do ano passado.
O controle externo do Judiciário, função precípua
do Conselho Nacional de Justiça, a partir da aprovação da Emenda à Constituição nº 45, de 2004, tem se
mostrado de grande valia para a sociedade brasileira.
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No meu entendimento, o controle “da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” deve ser
mantido e estimulado.
Assim, avaliei como oportuno fazer esse registro
para, sobretudo, cumprimentar mais uma vez a Ministra Eliana Calmon pela sua cruzada na busca de maior
transparência para o Poder Judiciário. Como a ministra
mesma diz, “a transparência do Poder Judiciário é importante para valorizar os bons profissionais e evitar
que a Justiça seja usada por maus brasileiros”.
Em verdade, essa ação da Ministra Eliana Calmon
contribuiu para que não houvesse um prejuízo de larga
monta, R$2,3 bilhões, para o Banco do Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Obrigado, Senador Suplicy.
O próximo orador inscrito é o Senador Valdir
Raupp. (Pausa.)
O Senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba,
disporá de 20 minutos, por permuta com o Senador
Valdir Raupp.
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Boa tarde a todos. Caro Presidente Paulo Davim, quero
dizer da satisfação de estar neste momento ocupando
esta tribuna, sendo presidida por V. Exª esta sessão
não deliberativa da Casa.
Srªs e Srs. Senadores, os ares da democracia
sopram cada vez mais forte pelo mundo árabe. Com
que satisfação eu inicio estas palavras, eminente e
querido amigo, irmão e conterrâneo Mozarildo, falando
dos novos ventos sobre o mundo árabe! Começando
pelo Magrebe e passando pelo Egito, os ventos libertários, Gilvam, já começam a tomar o rumo da Península Arábica, causando grande apreensão aos regimes
autoritários lá constituídos.
Na Tunísia, ouviram-se os seus primeiros rufos
desse novo alvorecer. Há 24 anos no comando supremo
do país mediterrâneo, o ditador Ben Ali não resistiu às
grandes manifestações populares que se sucederam
nas ruas de Túnis, após a autoimolação de um camelô desempregado. Sob os gritos de liberdade ecoados
nas ruas, Ben Ali apeou-se do poder e partiu rumo ao
exílio, carregando consigo a opressão e o medo que
tanto fizeram parte do seu governo.
Assustadas, as grandes potências ocidentais receavam que tal movimento – contestador de regimes
que, embora autoritários, eram antifundamentalistas
e pró-ocidentais – pudessem causar grandes instabilidades à geopolítica do mundo islâmico e fortalecer
as correntes mais radicais.
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Hoje, contudo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, percebe-se que tal furor encontra raízes
verdadeiras nas aspirações legítimas de uma gente
que, ao se cansar em ver cerceado seu direito à opinião, à livre manifestação e ao contraditório, foi à luta
por sua liberdade.
Uma gente, Sr. Presidente, convidados, queridos
amigos das galerias, que não arredou os pés da Praça
Tahrir (Praça da Libertação, em árabe) até que Hosni
Mubarack, depois de trinta anos no poder egípcio, renunciasse à presidência e aceitasse os clamores populares
do Cairo. Era uma gente superlotando a praça, era uma
gente ávida por liberdade, uma população que não estava
preocupada se a ditadura egípcia era pró-americana ou
pan-arábica, mas que não aguentava mais viver sob a
repressão marcial do regime do General Mubarack.
Nesse sentido, Sr. Presidente, entendo que os
novos ares democráticos que ventilam o mundo árabe
e ameaçam suas ditaduras devem ser dimensionados
pela essência de sua gênese umbilical. Assim como,
para diversos historiadores, o movimento se compara a
uma “queda do muro de Berlim para os árabes” – para
que esse movimento pudesse ter algo comparativo a
fases e eventos importantes da História, nós o comparamos à queda do muro de Berlim –, sua conformação
se funde à superação dos últimos estertores da Guerra
Fria e da unipolaridade do século passado.
Ponto nevrálgico da política externa americana, o
mundo islâmico e a geopolítica árabe em relação a Israel
sempre exigiram dos Estados Unidos a gestão de governos favoráveis às suas diretrizes para a região. Assim, a
grande potência militar do mundo apoiou a constituição
de regimes que, com mão de ferro e controle absoluto
das instituições, mantinham radicais fundamentalistas
fora do poder e da linha de fogo contra Israel. Abalizada
pelo realismo político internacional, tal estratégia, contudo, sempre se chocou com o idealismo democrático
constituinte da nação norte-americana e as aspirações
do povo árabe por maior liberdade.
O que ocorreu e está ocorrendo, dessa forma,
é um levante do povo árabe contra ditaduras que se
tornaram insustentáveis interna e externamente. Antes receosos, até mesmo considerando-a temerária,
os americanos já se deram conta de que a correção
de rumos em sua estratégia para aquela região é mais
do que premente e necessária.
O apoio incondicional aos regimes autoritários,
nesse sentido, não encontra mais guarida na opinião
pública e na comunidade internacional. Não há dúvidas, Srªs e Srs. Senadores, de que os clamores por
democracia no mundo árabe vão continuar e haverão
de se alastrar. Governos integrantes da Liga Árabe de
Países, como a Argélia e a Jordânia, já começaram a
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observar manifestações públicas de insatisfação contra os seus governantes, ameaçando os seus regimes
autocráticos de poder.
É claro, Sr. Presidente, que tal movimentação –
de proporções históricas gigantescas – não se configura em um processo de ocidentalização do Oriente,
ou de aculturamento das milenares tradições das civilizações árabes em concessão ao modus operandi
do mundo ocidental.
Não, Sr. Presidente! Não, Srªs e Srs. Senadores! O que está havendo, o que está acontecendo e
o que entendo é uma nova expansão da consciência
democrática, da consciência democrática e libertária
do mundo, notadamente nas regiões onde a liberdade
de expressão sempre encontrou grande déficit.
Na raiz dessa corrente pró-democracia, temos
os novos mecanismos de comunicação instantânea,
a Internet e suas famosas redes sociais, a fazer a liga,
a juntar sonhos, sentimentos e aspirações de uma juventude libertária e oprimida desses regimes. Qualquer
tentativa de controlá-la será em vão. O bonde da História segue seu trilho de forma inexorável. E aqueles que
tentarem interromper seu fluxo serão, invariavelmente,
atropelados pelo furor de seus maquinistas.
Não sabemos quem será o próximo ditador a
cair. Ainda ontem, senhoras e senhores, fomos surpreendidos pela força das manifestações em Teerã,
reacendendo rixas antigas, conflitos antigos entre o
regime islâmico e os estados do Ocidente.
Qualquer que seja a razão, de Tunis a Teerã o que
se percebe é que essa onda assume proporções avassaladoras, e, mais que reestruturar os próprios países,
tende a dar expansão e seguimento para uma região.
Uma certeza permanece no ar: os ventos da democracia continuarão a soprar pelos desertos, pelas
planícies e pelos mares das Arábias, levando consigo
a doce e suave brisa da liberdade.
Sr. Presidente, muito mais do que um discurso,
talvez muito mais sentido do que um pronunciamento simples, está a vontade de um jovem que, quando
se encontra diante dos meios de comunicação e vê o
que está acontecendo nos países da Liga Árabe, sente que nada é maior do que a força de um povo unido
em um ideal sacrossanto: o ideal da democracia, o
ideal da liberdade.
Por isso, minhas palavras na tarde de hoje são de
intenso, vivo, solidário e sentido apoio a todos que, mundo
afora, estão na luta por democracia e por liberdade.
Quero, por fim, abraçar e agradecer a solidariedade sempre presente do meu companheiro Valdir
Raupp, que quase instantaneamente trocou sua inscrição com este orador, em virtude de coincidências
próprias de quem voa toda semana para seu Estado
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de origem. Estou voltando à Paraíba e não poderia
deixar de, nesta semana, tecer este pronunciamento,
que mostra a minha vontade, o meu desejo de ver a
democracia imperando mundo afora.
Mas, Sr. Presidente, rapidamente, ocupando também este espaço, não poderia deixar de, no plano nacional, ressaltar a luta do Governo atual, que vem de
há muito, desde o presidente Lula, buscando aumentar
a cada mês a taxa de empregados no País.
Meu amigo, Senador Moka, a taxa de desemprego anual em 2010 ficou em 6,7%, contra 8,1% no ano
de 2009. É a menor da nova série da Pesquisa Mensal
de Emprego – PME, iniciada em 2002, cujos dados começaram a ser divulgados em 2003. A nossa taxa de
desemprego em 2010, repito, alcançou níveis que não
são os ideais, mas são aqueles que sempre sonhamos
como possíveis num país em franco desenvolvimento.
A população ocupada, nas seis principais regiões metropolitanas do País, alcançou na média o patamar de 22,5 milhões de trabalhadores, 3,5% acima
da média de 2009. Nós tivemos uma queda na taxa
de desemprego e um aumento na população ocupada
em 3,5% na média de 2009. A média de desempregados nessas regiões foi de 1,6 milhão, 15% a menos
que o contingente de desocupados no mesmo período em 2009.
São números obtidos pela Pesquisa Mensal de
Empregos, cuja fonte primária é o IBGE. O desemprego
no Brasil é menor que nos países ricos, aponta a OIT.
Um jovem em busca de emprego encontrará mais facilmente uma colocação no Brasil do que nas grandes
cidades da Europa ou dos Estados Unidos, aponta a
Organização Internacional do Trabalho.
Que prêmio, que orgulho poder falar isso ao Brasil
que nos vê, que nos assiste agora pela TV Senado!
Não são palavras minhas, Presidente Paulo, que
quero repetir com a ênfase e a necessidade de mostrar
um novo Brasil. A OIT declarou: “Um jovem em busca
de emprego encontrará mais facilmente uma colocação no Brasil do que nas grandes cidades da Europa
ou dos Estados Unidos”. São palavras que mostram
a eficiência deste Governo, a consolidação da nossa
estabilidade econômica, a formação de grandes levas
de empregados por aí afora, a queda no desemprego
e a formação desse novo Brasil.
De acordo com a Organização, pela primeira vez
na história, o desemprego por aqui apresenta taxas inferiores àquelas dos países ricos. O resultado ainda é
melhor quando analisadas as regiões metropolitanas.
Nessas áreas, a taxa de desemprego brasileira fica
abaixo da média mundial.
Repito: nas áreas metropolitanas, a taxa de desemprego no País fica abaixo da média mundial.
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Enquanto em muitas nações a desocupação só
aumenta, especialmente entre os jovens, nos países
em desenvolvimento, como o Brasil, o desemprego
já retrocedeu abaixo dos níveis registrados antes da
crise econômica que atingiu o mundo em 2008. Outra
informação da OIT.
Depois do tsunami econômico e social de
2008/2009, nossas taxas de desemprego já retrocederam aos níveis anteriores à crise de 2008. Muito se
deve, Senador Acir, ao trabalho do nosso PDT, do PDT
de Leonel Brizola, do PDT de Carlos Lupi, que enfrentou o desafio do desemprego e nos dá números cada
vez melhores a cada avaliação.
Isso nos enche de orgulho. Que se leve, do PMDB
ao PDT, a nossa palavra de estímulo: estamos no caminho certo, estamos seguindo a trilha que o Presidente
Lula, de forma capaz, eficaz, consequente e serena
construiu neste novo Brasil. A taxa de desemprego,
repito, ficou em apenas 6,7%, contra 8,1% de 2009.
A população ocupada nas regiões metropolitanas aumentou em níveis superiores àqueles de 2008,
quando enfrentamos a crise mundial. Podemos dizer
que olhamos a crise pelo retrovisor.
Sr. Presidente, ainda estamos fazendo os ajustes
necessários. O contingenciamento se explica exatamente por esses conceitos, por esses princípios, por
garantir o emprego, por garantir a estabilidade econômica, por garantir a manutenção da inflação. São
postulados que não mais nos pertencem. Pertencem
à cultura, à nova cultura do povo brasileiro.
Muito obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Obrigado, Senador Vital do Rego.
O próximo Senador inscrito é o Senador Acir Gurgacz, que disporá de vinte minutos. (Pausa.)
Perdão, Senador, houve um equívoco. O horário
agora é de Liderança. Assim, o orador que fará uso da
palavra agora é o Senador Itamar Franco.
Peço desculpas ao Senador Acir Gurgacz.
O Senador Itamar Franco disporá de cinco minutos.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, hoje eu recebi o Jornal do Senado. Uma
bela fotografia sobre um título que diz: “Líderes partidários definem comando das comissões”. Acho que
seria mais justo se tivessem colocado “alguns Líderes”. Os Líderes, que eu chamaria de os marechais
de ferro do Senado, é que estão definindo o comando
das comissões.
Não é a primeira vez, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que ocupo esta tribuna para continuar reclaman-
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do aquilo que eu acho um absurdo: o totalitarismo do
Regimento Interno do Senado da República.
Já estive nesta Casa, como eu já disse, por 16 anos.
Nunca vi um Regimento tão autoritário quanto este.
Entramos com uma questão de ordem e estamos
esperando que a Mesa resolva.
Lembro-me, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de
que tive a ocasião de estudar, na época do curso de
engenharia, o famoso método socrático, que consistia em fazer ao interlocutor uma série de perguntas,
levando-o, por indução, a descobrir verdades que traz
dentro de si, ou seja, fazendo-o ver as suas ideias. Mas
eu já vi que aplicar o método socrático nesta Casa,
neste momento, é muito difícil, porque aqui há uma
maioria do governo compacta, que não é democrática,
Sr. Presidente; não é democrática.
Nós vamos aguardar a decisão da Comissão da
Mesa. É a terceira vez que sou eleito pelo Estado de Minas
Gerais. Não estou discutindo aqui quantos votos eu tive
– e até poderia discutir quantos votos outros Senadores
tiveram. Para mim, todos nós somos iguais. Não adianta ter
cinco milhões de votos, ter um milhão de votos, ter cem
mil votos. Nós todos, Senadores, independentemente do
tamanho dos nossos Estados, somos iguais.
Mas o Senado da República, este Senado que aí
está, não quer ver essa paridade e quer impedir, Srs. Senadores, que nós façamos parte, inclusive, das comissões
permanentes. Então, perguntamos: como é que vamos
representar, por exemplo, o nosso Estado de Minas Gerais, se nos proíbem, por meio de um cálculo aritmético,
de fazermos parte das comissões permanentes?
Por isso, Sr. Presidente, chamei atenção para
essa bela fotografia dos Líderes reunidos – mas não
todos os Líderes. Se o Senado continuar com essa
barreira, que está se tornando intransponível, vamos
ter de recorrer a alguém. Se não adianta recorrer à
Casa, vamos ter de buscar outros caminhos. O que
não é crível e não posso entender é como os Srs. Senadores aceitam isso.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Já passei
dos meus cinco minutos? Eu posso ter pelo menos um
pouco da equidade que outros Senadores tiveram?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Pode, Senador; por favor.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Não vou
demorar, mas, pelo menos, nisso também eu gostaria
de ter equidade.
Sr. Presidente, então, já que V. Exª está avisando
que meu tempo se esgotou...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Vamos, então, dar cinco minutos a V. Exª.
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O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Não.
Respeito V. Exª. Aprendi muito a respeitar e limitar
meu tempo, como deve ser e como prevê o Regimento, quando interessa. Quando não interessa, fala-se
durante 20, 25 minutos. Mas quando é um Senador de
oposição, ele tem um prazo limitado regimentalmente,
e a gente não tem de reclamar.
Mas é só para alertar, mais uma vez, Sr. Presidente, que quero ver, sinceramente, o comportamento
dos Srs. Senadores. Vão permitir ou não que participemos das Comissões?
Sr. Presidente, para encerrar, já adentrando outro
assunto, rapidamente, quero deixar bem claro ao Senado da República que, na votação do salário mínimo,
se a nossa Casa insistir em permitir que o salário seja
votado por decreto, nós vamos invocar, constituinte que
fui em 1988, a Constituição do nosso País.
Não é possível, constitucionalmente, que o Poder
Legislativo deixe de discutir, na ocasião devida, o problema do salário mínimo. É totalmente inconstitucional aquilo
que a Presidente da República pretende fazer: definir os
futuros valores do salário mínimo por decreto.
Essa será, Sr. Presidente, uma das alternativas
que faremos aqui quando da discussão do salário
mínimo.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Muito obrigado, Senador Itamar Franco.
O próximo orador inscrito é o Senador Acir Gurgacz, que disporá de vinte minutos.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, “só há duas
opções nesta vida: se resignar ou se indignar. E eu
não vou me resignar nunca”.
Esta frase, Sr. Presidente, é do saudoso pedetista
Darcy Ribeiro, cuja morte completa hoje 14 anos. Sua
última atuação no plenário do Senado, em cadeira de
rodas, foi no dia 4 de fevereiro de 1997, para votar na
eleição que decidiu, entre os candidatos Antonio Carlos
Magalhães e Iris Rezende, quem seria o Presidente
do Senado e do Congresso.
Darcy Ribeiro foi duas vezes ministro, vice-governador e assessor direto de 4 presidentes da República:
Juscelino Kubitschek, João Goulart, Salvador Allende,
do Chile, e Juan Velasco Alvarado, do Peru.
Como antropólogo, historiador, cientista político, romancista e membro da Academia Brasileira de
Letras, teve reconhecimento internacional. Recebeu
oito títulos de doutor honoris causa, incluindo um da
Sorbonne, e teve obras traduzidas nos principais países do mundo.
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Darcy Ribeiro, foi irreverente, polêmico, exuberante, contraditório, apaixonado, sem compromisso
com método ou rigor científico. Jamais separou o saber
acadêmico das questões políticas. Lutou pelos índios,
pela universidade pública, pela educação básica gratuita
em período integral. Darcy Ribeiro é um nome para ser
lembrado sempre nesta Casa, no Congresso, no Brasil
inteiro. Mineiro, brasileiro e valoroso pedetista, merece
todas as nossas homenagens, feitas hoje e sempre.
Sr. Presidente, a grande discussão sobre o salário
mínimo, no ponto de vista do PDT, é a manutenção e
a elevação do poder de compra do trabalhador, e não
simplesmente seu aumento de valor numerário.
Ontem mesmo conversei, por telefone, com o
nobre Senador Cristovam Buarque, que se recupera
de uma cirurgia – e nós desejamos pleno restabelecimento ao nosso grandioso Senador –, e ele concorda conosco e me orientou sobre essa questão, sobre
seu pensamento também, de reforçar essa posição de
que não adianta ficarmos aqui discutindo o acréscimo
de quatro pãezinhos por dia na mesa do trabalhador,
quando a questão vai muito mais além disso. Nesse
momento, o mais importante é a garantia da evolução
do seu aumento real, criar uma fórmula de garantir
o crescimento do poder de compra da população todos os anos, de uma forma gradativa e sustentada de
acordo com a economia brasileira, sem atropelos, sem
compromissos impossíveis de arcar.
Do meu ponto de vista, isso é planejamento, e
planejamento, Sr. Presidente, é tudo o que o Brasil precisa para uma verdadeira agenda de desenvolvimento.
Com isso, o Governo pode planejar os investimentos
do País, os trabalhadores e os sindicalistas, todos podem se planejar.
Da mesma forma que representa ganho real do
salário mínimo, o Governo conseguir oferecer serviços
de melhor qualidade à população brasileira, seja na área
de saúde, da educação, de transporte público, fazendo
com que o trabalhador não precise enfiar a mão no bolso
para compensar os serviços públicos ineficientes.
Abro um parênteses, aqui, pedindo à nossa Presidente Dilma que, por exemplo, quando for projetado
um novo conjunto habitacional, uma nova área residencial dentro de uma cidade, que haja um planejamento de transporte público de massa eficiente, com
corredores exclusivos, reduzindo assim o tempo de
deslocamento do trabalhador de casa até o trabalho
e, mais importante, reduzindo dessa forma os custos
dessa locomoção. Isso, entre outras ações, contribui
para aumentar o poder do salário mínimo, pois o desonera sensivelmente.
Cito aqui, também, trecho de um artigo publicado
ontem na Folha de S.Paulo, que diz o seguinte:
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Cada real a mais no salário mínimo representa
uma despesa extra de 280 milhões de reais para o INSS.
Quando a economia cresce, a arrecadação aumenta
e compensa os gastos. Mas quando o crescimento é
inferior ao reajuste, o Governo tem que mover recursos
de outras áreas para cobrir esse buraco.
Srªs. Senadoras e Srs. Senadores, meus amigos
de Rondônia e brasileiros que nos acompanham pela
TV Senado, eu não duvido desses dados. Duvido menos ainda do fato de que, na falta de recursos diretos
da arrecadação do INSS, outros setores tenham que
ser privados para tampar esse buraco.
Creio que o aumento do salário mínimo tem o
potencial de causar um grande impacto nas contas públicas e na economia nacional, e isso deve ser levado
em conta na hora de tomar uma decisão, mas não há
como tratar disso apenas como um simples cálculo de
porcentagem. O cálculo é mais complexo. É um levantamento matemático que envolve a possibilidade de
um trabalhador conseguir pagar a alimentação de sua
família, o ônibus, o aluguel, as despesas da farmácia e
chegar até o próximo dia 10 conseguindo dormir quando coloca a cabeça no travesseiro, sem pensar e sem
se preocupar com as suas contas do dia a dia.
Cabe a nós fazermos a pergunta se isso é possível com R$545,00, assim como cabe a nós nos questionarmos se há possibilidade de desviar recursos da
segurança, da saúde, da educação e de outros setores
para cobrir as despesas do INSS. Como diria o ditado,
descobrir um santo para cobrir o outro. Eu diria que o
cobertor do salário mínimo é curto, e a fórmula para
fazer esse cobertor crescer deve ser definida agora.
Hoje, o salário mínimo é comemorado por ter
ultrapassado a marca dos US$300. Há dez anos, ele
valia um pouco mais de US$70. No entanto, o dólar, há
dez anos, valia praticamente o dobro do valor atual. Ou
seja, se considerarmos o valor do dólar de dez anos
atrás para fazer a conversão hoje, teremos um salário
mínimo de pouco mais de US$150. Mas os combustíveis, por exemplo, subiram bastante nos últimos dez
anos, e sabemos que são insumos que afetam bastante a economia de forma geral.
No entanto, o aumento do salário mínimo acima do
crescimento da economia, devido ao enorme contingente
de pessoas envolvidas com essa remuneração, provoca
o mesmo efeito da pesada carga tributária que sofremos:
o repasse adiante do custo desse aumento.
Então, isso de pouco adianta. De pouco adianta
chegarmos a um salário mínimo de R$1.000,00, se
ele comprar a mesma coisa que um salário mínimo de
US$150, se ele provocar inflação novamente.
O aumento real do salário mínimo sem prejuízo
para o Governo e a economia será possível se mudar-
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mos a carga tributária imposta ao cidadão brasileiro,
às forças produtivas e, principalmente, à iniciativa privada. A carga tributária sobre a folha de salários chega a valores entre 34,1% e 39,6%, sobrecarregando
o empregador e reduzindo a remuneração real do
trabalhador. Sem sombra de dúvidas, é um valor bastante elevado, que acaba servindo como um estímulo
à informalidade e, com isso, num efeito inverso, acaba
afetando negativamente a arrecadação.
Por isso, o Governo se vê obrigado a aumentar
os impostos e, com isso, acaba perdendo arrecadação,
com o não-pagamento dos impostos e com o baixo poder de compra do salário. Essa pesada carga tributária
também impacta sobre a competitividade das empresas brasileiras no cenário internacional.
Precisamos, Srªs e Srs. Senadores, reduzir, de
uma vez por todas, a complexidade do sistema tributário e unificar a legislação dos diversos tributos federais cumulativos, como o Cofins, o PIS, a Cide e outros
tantos impostos que pagamos mensalmente. Somente
dessa forma nós entendemos que será possível produzir um aumento real para o salário mínimo.
Essa valorização do mínimo, junto com o ajuste
fiscal necessário, acaba estimulando o consumo e a
produção, alavancando a economia e gerando novos
postos de trabalho. Por esse motivo, apoiamos a política de longo prazo do Governo para os reajustes do
salário mínimo. Entendemos que é o melhor para o
trabalhador brasileiro, mas não podemos nos esquecer
da desoneração dos impostos sobre o salário do nosso trabalhador brasileiro e, principalmente, a eficiência
dos serviços sociais prestados à população.
Era isso que eu tinha a dizer na tarde de hoje,
Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Muito obrigado, Senador Acir Gurgacz.
O próximo a usar a tribuna é o Senador Paulo
Paim, no horário da comunicação inadiável. (Pausa.)
Então, o próximo será o Senador Gilvam Borges,
que fará uso da palavra pela Liderança do PMDB.
O SR. GILVAM BORGES (Bloco/PMDB – AP. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, retornamos à tribuna desta
Casa nesta tarde de quinta-feira, 17 de fevereiro de
2011. Quantas idas e vindas, Sr. Presidente, persistindo e insistindo nas defesas intransigentes do Estado
do Amapá, da Amazônia, do Brasil.
No início desta semana, a presença de um grupo
de dez pessoas de vários lugares do mundo em visita
recente ao Amapá proporcionou uma espécie de projeção de nossa capital como destino turístico internacional. O grupo desembarcou junto com os turistas
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de um transatlântico de bandeira alemã que aportou
no Porto das Docas de Santana, no início deste mês
de fevereiro. Em data próxima, outro transatlântico de
bandeira britânica também aportou no Porto de Praticagem, em Fazendinha.
Em média, os transatlânticos trazem 1,2 mil passageiros, e cerca de 600 descem para o passeio. Já foi
observado que muitos preferem conhecer a cidade por
conta própria. Então, é preciso pensar em uma estratégia
para oferecer comodidade e segurança aos turistas.
Entre as ações, está o envio da documentação de
cerca de 50 taxistas do Município de Santana à Companhia das Docas de Santana. O objetivo é identificar
os taxistas que oferecem os serviços aos turistas.
As ações que vêm sendo adotadas, coordenadas
pelos órgãos públicos em parceria com empresas privadas, devem ser mantidas. Recepção e tradução estão
entre os serviços considerados fundamentais como
produto turístico. Está sendo aguardado um relatório
com as observações sobre a visita. E a expectativa é
a de que a capital seja efetivamente incluída na rota
turística internacional.
Por isso, mais uma vez, trago o tema para destaque, porque, cada vez mais, vislumbro o turismo como
ferramenta de resgate cultural de nossa comunidade e
não apenas como atividade econômica, utilizada para
gerar renda ou alguma forma de lazer para a população.
Ou seja, o conceito e os ganhos são muito maiores e
muito mais alvissareiros. Isso acontece naturalmente,
a partir do momento em que se destaca uma cidade
ou um lugar como polo turístico.
O fenômeno provoca uma verdadeira revitalização da identidade cultural, a preservação de patrimônios, bens culturais, tradições e costumes. Tudo isso,
com a participação direta e efetiva da comunidade,
que ganha um estímulo para mostrar o que a cidade
e o Estado têm de melhor. É um verdadeiro banho de
autoestima e de orgulho.
Para alicerçar essa conquista, tem-se a importante ajuda da Arqueologia, ciência que estuda a origem
das civilizações e que nos permite entender a história
local. Estudiosos de todas as forças que se juntam
para a fomentação do turismo apontam ainda que
tais conhecimentos se completam com outra ciência,
a Geografia, aqui solicitada por nos permitir entender
as transformações ocorridas no espaço pela ação do
homem e da natureza.
Vejam, senhores, que a materialidade que nos
rodeia se une ao sentimento, à poesia, à história contada por meio da sabedoria popular. E esse mosaico
de conhecimentos e percepções sentimentais formam
a base dessa extraordinária ferramenta de desenvolvimento chamada turismo.
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Voltemos à questão da Arqueologia, com seus
sítios arqueológicos, uma das facetas mais interessantes do conhecimento e que importam tanto à curiosidade do turista.
O próprio Amapá está repleto de sítios arqueológicos, evocando das culturas passadas o entendimento da
realidade nos dias atuais. Atribui-se a Ferreira Penna a
localização oficial do primeiro sítio arqueológico no Amapá.
O fato aconteceu em 1882, na Região do Maracá.
Por meio dos sítios arqueológicos, é possível o
estudo de uma série de itens que servirão para que
nossa pré-história seja desvendada. Mas a importância
de tudo isso não projeto apenas para o Amapá. Um
exemplo de local em que o produto turístico está inteiramente ligado à Arqueologia é o Parque Nacional da
Serra da Capivara, no Piauí. O parque é um dos principais atrativos da região, foi considerado Patrimônio
Natural da Humanidade pela Unesco, desde de 2002,
e possui mais de 912 sítios, número que aumenta, a
cada dia, por novas descobertas.
Cito, aqui, outras localidades, justamente por
entender que cada região possui características peculiares, com significados arqueológicos importantes
em nível nacional e mundial. Daí a importância da preservação de cada um, pois a destruição de cada sítio
significa perda para a própria história do povo.
O turismo é, na verdade, um projeto que precisa
ser estimulado em todo o Brasil, esta terra encantada
que Deus nos deu, com tanta diversidade natural, com
tanta beleza, com tantas riquezas!
Sr. Presidente, peço mais cinco minutos, para
encerrar meu pronunciamento.
E, uma vez que se entenda que os atrativos turísticos criam possibilidades para a revitalização da
identidade cultural e da preservação dos bens culturais, posso dizer que o passo seguinte é justamente
fazer com que os mecanismos trabalhem em favor da
sustentabilidade dessa cadeia produtiva.
É preciso despertar em toda a nossa gente a importância de proteger esses espaços. O Ministério do
Turismo precisa mostrar um choque de gestão, para
financiar ações, no sentido de qualificar a população
para atender e entender as necessidades que o turismo
demanda. É uma ação conjunta, são diferentes frentes
de trabalho que precisam se colocar em marcha. São
quesitos ligados à segurança do turista, à facilidade
de locomoção, à melhoria do sistema de transporte,
à ampliação das redes hoteleiras e ao domínio de línguas estrangeiras, à força criativa do artesão, ao preparo técnico e cientifico dos profissionais da área, ao
conhecimento profundo da história de cada lugar. É a
educação para o turismo. Esse é o projeto!
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Este Senador pretende insistir no tema. E a ideia
de ver o Amapá incluído definitivamente na rota internacional do turismo me anima a trabalhar como nunca.
O desafio está em fazer com que investimentos
possam, de alguma forma, beneficiar a maior parte da
população, não apenas em deixá-la à mercê dos grandes empreendimentos. Afinal, quando só um ganha,
todos os efeitos sociais nocivos se agigantam, como a
violência, a prostituição, o tráfico de drogas, a miséria,
entre outros fatores negativos. Daí a importância de
empreendimentos que buscam inserir a comunidade
regional de maneira positiva. É urgente que todos se
familiarizem com uma nova forma de geração de renda e de desenvolvimento, que todos se sintam partes
integrantes dessa atividade, que é o turismo.
O lado humano é nosso maior potencial. Nunca
se ouviu falar que, no Brasil, acontecem coisas como
na França, por exemplo, que é um país contraditório,
sem qualquer ofensa pessoal. Mas, ao mesmo tempo
em que aquele país se alimenta vivamente do turismo,
o seu povo é citado por comportamentos de antipatia,
a ponto de o próprio governo francês, em passado recente, promover campanha interna, para que os turistas
sejam tratados com mais carinho na França.
Por aqui, nada temos a perder. Pelo contrário,
nossa gente amorosa e dócil como é, alegre e prestativa, é o elo mais poderoso dessa corrente.
E o Amapá está junto! E com que orgulho falo
isso! Como desejo ver nosso Estado mais popularizado,
mais próximo do imaginário de todos os brasileiros!
Nosso Amapá, com seus igarapés e rios, abriga
a maior e mais rica floresta tropical do mundo, ainda
praticamente intocada. No nosso Amapá, há belezas
naturais espalhadas pelos 16 Municípios, que compõem
o cenário de um lugar onde os avanços da modernidade
dividem espaço com a tranquilidade da natureza.
Falo do Amapá e de suas planícies, de seus campos inundáveis, de seus mangues e cerrados, numa
mistura curiosa de biomas.
Falo do Amapá e de sua curiosa localização: está
situado no extremo norte do Brasil e da Amazônia e faz
limites com a Guiana Francesa e com o Suriname, ao
noroeste; com o Oceano Atlântico, ao nordeste; com
as Ilhas Estuarinas e com o rio Amazonas, a sudeste;
e com o Estado do Pará, a sudoeste.
E a capital prossegue com as singularidades. Macapá é a única capital brasileira cortada pela Linha do
Equador, onde se pode observar o Equinócio, fenômeno
natural que acontece no momento em que o sol tem
sua trajetória alinhada com a Linha do Equador, e é, ao
mesmo tempo, portão de entrada do Polo Amapá.
Nosso Amapá é o maior habitat de centenas de
espécies de plantas e de animais, com sua extensa
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quantidade de rios e de bosques que cruzam a região. É
perfeito para quem aprecia o ecoturismo. É uma região
cheia de lagos navegáveis, propícia à pesca esportiva
e até mesmo à observação de diversas espécies de
aves e de répteis.
Sr. Presidente, faltando-me apenas um minuto,
quero falar dos transatlânticos que vêm da Europa,
adentrando o grande rio Amazonas, passando pela
frente da cidade de Macapá, do lado esquerdo do rio
Amazonas. Também do outro lado, já se sinaliza a interligação com a Europa, que também é um grande
continente com potencial turístico fabuloso. A ponte
binacional de Oiapoque possibilita que muitos turistas, aos milhares, também venham de avião. Se os
transatlânticos já vêm da Inglaterra e da Alemanha,
descendo o rio Amazonas, isso nos dá sinais de que,
na próxima década, o Amapá estará pronto para representar o Brasil, mostrando essa gigantesca Amazônia, que tudo tem.
Meu caro Senador Cícero Lucena, que preside
esta sessão, quero agradecer a paciência a V. Exª, pois
é o grão-mestre, o chefe maior dos peregrinos, que,
por muitas vezes, andou pelos caminhos de Santiago
de Compostela, três vezes indo e vindo com a canela
fina, mas com o juízo afinado no pensamento e na terapia do leito da estrada, que molda os grandes homens
que caminham na busca não somente de se exercitar,
mas principalmente de se aperfeiçoar, de filosofar, de
se encontrar com Deus e consigo próprio.
Peregrino grão-mestre que preside esta sessão,
eu, seu discípulo, também caminhador, agradeço a V.
Exª, que nos brinda, para que possamos expor aqui
os interesses maiores do Estado do Amapá, da Amazônia e do Brasil.
Obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Gilvam Borges,
o Sr. Paulo Davim deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Cícero Lucena, 1º
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB –
PB) – Eu que agradeço, Senador Gilvam Borges. Com
certeza, V. Exª será o próximo peregrino – Deus permita que já neste ano.
Com a palavra, falando pela Liderança, o Senador
Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o motivo pelo qual estou aqui
nesta tribuna, na tarde de hoje, é levar a informação,
em nome da Liderança do Partido Verde, que estarei no
meu Estado sábado, acompanhando a visita do Ministro
da Saúde, Alexandre Padilha, que, juntamente com o
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coordenador-geral do Programa Nacional do Controle
da Dengue, Giovanni Coelho, estarão apresentando a
estratégia nacional de controle da dengue.
Importante a ida do Ministro da Saúde ao Rio
Grande do Norte, porque o meu Estado está entre os
16 Estados da Federação considerados de alto risco
da dengue. Dos 167 Municípios do nosso Estado do
Rio Grande do Norte, 87 estão classificados como de
risco alto ou muito alto para a dengue.
A propósito, a Secretaria Estadual de Saúde, nas
pessoas dos seus Secretários Domício Arruda e Ana
Tânia, vai apresentar nesta reunião ao Ministro Padilha
o Plano de Contingência Estadual para enfrentar a dengue. A Secretaria Estadual do Rio Grande do Norte está
se preparando juntamente com a Secretaria Municipal
de Natal para enfrentar ou para começar a mobilização
de prevenção desse grave problema de saúde pública
que recidiva ano a ano no nosso Estado.
O Ministro também visitará, no final da manhã,
o hospital Giselda Trigueiro, que é um dos hospitais
de doenças infecciosas no Rio Grande do Norte. Vai
visitar e ver in loco a situação e as condições que o
hospital poderá oferecer para enfrentar uma eventual
epidemia de dengue que venha a se instalar no Estado
do Rio Grande do Norte.
Nós, do Partido Verde, estaremos acompanhando
a visita do Ministro, estaremos presentes na apresentação do atual estado de captação e transplante na
Paraíba que será feita pelo coordenador executivo da
captação e desenvolvimento do centro de transplante
de órgãos, Silvano Raia, e estaremos presentes em
toda a programação desenvolvida pelo Ministério da
Saúde na passagem por Natal na manhã de sábado.
Portanto, Sr. Presidente, são essas as informações que trago na tarde de hoje em nome da Liderança
do Partido Verde.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB –
PB) – Muito obrigado, Senador Paulo Davim.
Com a palavra, pela ordem dos inscritos, o Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pronuncia
o seguinte discurso. Com revisão do orador) – Sr. Senador que ora preside, Senador Cícero Lucena, Srªs
e Srs. Senadores, venho no dia de hoje a esta tribuna para falar da tão propalada reforma tributária, que
entendo de real importância para o Brasil na medida
em que, lamentavelmente, hoje, o setor produtivo e a
própria classe trabalhadora realmente têm sido penalizados com o excesso de impostos, taxas e contribuições em nosso País.
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O início de um novo mandato sempre confere ao
mandatário uma especial condição de elevado vigor e
plenitude de expectativas.
Alicerçada na legitimidade e na confiança expressas pela mística gerada no frescor das urnas, a
força desse momento torna-o mais oportuno do que
nunca para que viabilizem propostas concernentes às
reformas imprescindíveis à governabilidade de nosso
País, por mais polêmicas ou espinhosas que possam
vir a ser.
Em suma, ou se proporcionam as mudanças agora, ou elas se tornam inviáveis, em face da conjugação
de interesses que naturalmente se configuram, assim
como das relações que naturalmente se intricam e desgastam no decorrer dos anos de um novo governo.
Na semana passada, assomei a esta tribuna
para compartilhar com os estimados colegas minha
satisfação e esperança ante a imediata retomada da
atuação de nosso Parlamento, para enfrentarmos,
de vez, as inadiáveis reformas em matéria eleitoral e
político-partidária.
Hoje, trago a este plenário igual satisfação e
esperança, sem esconder, no entanto, certo grau de
inquietude, ao abordar o não menos importante tema
da reforma tributária.
É unânime a sensação de injustiça, diante da insana carga de impostos, que chegou a quase um trilhão
e trezentos bilhões de reais no ano que passou – 16%
a mais que no exercício anterior – e com inequívoca
previsão de aumento para 2011.
Mal o ano se inicia e já vamos nós chegando
perto dos 200 bilhões de impostos arrecadados. Isso
significa cerca de 160 milhões por hora, ou mais de 43
mil reais por segundo, sem que o brasileiro veja, nem
de longe, a contrapartida na qualidade dos serviços
públicos que lhe são prestados.
Segundo cálculos da Associação Comercial de
São Paulo e do Instituto Brasileiro de Planejamento
Tributário, a cifra arrecadada nesse período de menos
de dois meses corresponde a aproximadamente 330
milhões de salários mínimos. Já daria, por exemplo,
para construir em torno de oito milhões e duzentas mil
casas populares; construir e equipar mais de 14 milhões
de salas de aula; contratar por um ano mais de 14,5
milhões de professores, ou 12 milhões de policiais. Ou
ainda, daria para construir dois milhões de quilômetros
de redes de esgoto ou fornecer medicamentos para
toda a população brasileira durante 75 meses. E as
comparações estatísticas seguem por aí afora...
Porém, meus caros Pares, não estamos aqui para
reforçar o tamanho do problema. Precisamos, sim, refletir sobre as alternativas de solução.
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Todos nós sabemos que uma verdadeira reforma
tributária não se pode fazer dissociada de uma revisão
do pacto federativo. Na adequada repartição de receitas entre a União, os Estados e, sobretudo, os Municípios reside o sucesso de quaisquer tentativas que
se venham a fazer para aplacar a injusta da situação
fiscal em que vivemos.
V. Exª conhece bem: hoje, lamentavelmente, os
Municípios vivem em estado de miséria. Muitos, quase
a maioria absoluta, vivem de repasse do FPE, que é
bem aquém daquilo que deveria ser repassado. E isso
dificulta sobremaneira, tendo em vista que falta saúde, falta educação, faltam políticas públicas que possam melhorar as condições de vida das pessoas que
residem nos Municípios brasileiros. É ali que reside a
população e é ali que ocorre a maioria dos problemas
com que, certamente, a sociedade tem que conviver
no dia a dia.
Cumpre termos em mente que investimentos
como educação e saneamento, por exemplo, a cargo
dos Municípios só terão, de fato, resultado na proporção em que os recursos públicos sejam redistribuídos
a esses entes, a partir de parâmetros da eficiência
que levem em conta, de forma prioritária, a relação
entre custo por habitante e as demandas locais diferenciadas.
Com similar empenho, precisamos rever a participação dos Estados na divisão do bolo tributário, assim
como precisamos reavaliar eficácia e forma de execução dos atuais programas sociais, descentralizando-os
nos diversos níveis de Governo.
Importantíssima é a desoneração dos impostos
sobre os salários dos trabalhadores e sobre o investimento produtivo em geral, particularmente quanto às
exportações, no sentido de reduzirmos o Custo Brasil
e dotarmos nossos produtos de verdadeira competitividade no mercado internacional.
Com obstinado afinco e inabalável vontade política, temos de debelar este gigante opressor que
vem solapando mais de um terço do nosso PIB; este
monstro que devora quase metade do que se produz
em bens e serviços; que incide pesadamente entre
24% e 40% sobre a folha dos salários; que taxa desproporcionalmente as transações financeiras, a renda
e a propriedade.
Nossa nova Presidente da República, ao discursar neste Congresso, enfatizou a necessidade de se
racionalizar, simplificar e modernizar o sistema tributário do Brasil.
Sua Excelência destacou ser preciso ampliar a
base de arrecadação e desonerar as atividades voltadas para o crescimento econômico.
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Não sabemos ainda de que forma o Governo
pretende encaminhar a questão. É aí que surgem as
maiores preocupações.
Será que o Planalto aproveitará a PEC nº 233,
encaminhada pelo Executivo em 2008, cujo substitutivo foi aprovado pela Comissão Especial e ora se acha
pendente de deliberação pelo Plenário da Câmara,
para que nela se promovam alterações nos pontos
nevrálgicos?
Será que a nova proposta deve restringir-se tão
somente à desoneração de investimentos, o que seria
mais cômodo, sem, contudo, enfrentar as complexidades dos mecanismos de crédito tributário e a diversidade de alíquotas que alimentam a guerra fiscal?
Será que seremos capazes de oferecer ao País
um modelo realmente justo, eficaz e desburocratizado, que, de fato, reduza a disparidade de tratamentos
e traga reais benefícios ao contribuinte?
Eis o grande desafio.
É claro que não podemos esperar consenso em
matéria tão polêmica. Tampouco podemos permitir
que o excesso de cautela quanto ao dissenso nos
leve a imobilismos ou leniências, ante um eventual
aliciamento de nossa consciência ética, em favor de
mudanças tópicas, apenas para maquiar, manipular ou
escamotear do eleitorado o aprofundamento do fosso
das desigualdades.
Por isso, creio que, além de revermos o pacto
federativo, devemos debruçar-nos sobre os debates
em torno da unificação das legislações estaduais; da
criação do IVA, do Imposto sobre Valor Adicionado
Federal; da desoneração de alimentos, produtos de
higiene, limpeza e consumo popular, com o excedente de arrecadação e a incorporação da atual CSLL —
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — da implantação do Imposto sobre Grandes Fortunas, além
do aproveitamento das principais idéias contidas no
vasto universo de mais de uma centena de projetos
que hoje tramitam nas duas Casas Legislativas, acerca desses temas.
Segundo a Federação do Comércio de meu Estado do Mato Grosso, 40%, em média, dos preços cobrados no balcão referem-se a impostos.
Para subsidiar nossos debates na busca pelo
entendimento em prol da construção do melhor sistema que nos seja possível adotar, cabe levarmos em
conta, além de tudo o que já foi dito, o impacto das
medidas que viermos a propor em suas relações diretas com temas cruciais a elas vinculados, dentre os
quais destaco a revisão do critério de rateio do FPE
(Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal); o exame dos critérios de rateio dos royalties
do petróleo do pré-sal; as formas de compensação
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da desoneração do ICMS aos Estados exportadores;
a regulamentação do art. 91 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (em particular quanto à
apreciação do PLP 365/2006, que dispõe sobre a entrega de recursos da União para os Estados); além da
revisão da Lei Geral da Microempresa e da Empresa
de Pequeno Porte.
Tudo é insumo de grande valia para que possamos produzir as alternativas no âmbito da reforma
tributária que hoje se impõe.
Firmes no propósito de fazer valer nossos mandatos, devemos afinal acabar com as 61 modalidades
de impostos, taxas ou contribuições que vêm sendo
cobrados da sociedade produtiva nacional; devemos
acabar com o cruel confisco de 148 dias de suor do
trabalhador brasileiro para quitar seus impostos a
cada ano.
A reforma tributária que a sociedade nos pede
não é aquela que mais facilita os administradores dos
Governos. A urgente mudança que a sociedade nos
pede não é aquela que mais renda votos à classe política e nem é aquela que mais poupe os setores empresariais e industriais, deixando o grosso da conta
para o consumidor final.
A verdadeira reforma pela qual a sociedade anseia, que de nós justificadamente exige e espera, é
aquela que se reverta, de forma incontestável e insofismável, em benefício final do povo, para que todos venham a contribuir na justa medida de suas capacidades
e a receber na justa medida de suas necessidade.
Que Deus nos inspire para tanto, pois só assim
alcançaremos o equilíbrio do ideal democrático e da
justiça social que queremos ver no Brasil.
Sr. Presidente, estas são as minhas palavras
em relação às minhas convicções sobre a reforma tributária com que sonha, há muito tempo, a sociedade
brasileira, não só o trabalhador, mas o setor produtivo
do nosso País.
Somos um dos países com a maior carga tributária do planeta, onde se praticam os juros mais elevados do planeta. Só a Turquia e um outro país cobram
juros mais altos do que o Brasil. Quando falamos de
impostos, os países escandinavos oferecem serviços
públicos de qualidade; aqui no Brasil, impostos, taxas e
contribuições são altos, mas temos hoje serviços públicos de saúde pública de péssima qualidade, educação
de péssima qualidade, segurança publica de péssima
qualidade. Pouco ou quase nada há em termos de investimento na área de saneamento, ou seja, na distribuição de água e no esgotamento sanitário.
Nós precisamos, com certeza, cobrar do Governo uma melhor aplicação desse dinheiro e, sobretu-
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do, desonerar aqueles que contribuem para a riqueza
deste País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Jayme Campos, o Sr. Cícero Lucena, 1º Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Pois não.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero encaminhar à Mesa voto de pesar, se V. Exª me permitir,
de forma muito direta.
Infelizmente, informo à Casa que faleceu, aos 80
anos, na cidade de Campinas, São Paulo, o jornalista
gaúcho Sérgio Jockymann.
Ele era cronista, poeta, escritor e dramaturgo.
Nasceu em Palmeira das Missões, em 1930. Atualmente residia em Florianópolis.
Jockymann iniciou sua trajetória profissional já
na adolescência. Atuou em TV, rádio e jornal. Escreveu para diversos jornais, como Zero Hora, Folha da
Tarde e Correio do Povo, e foi autor de telenovelas,
seriados para TV e peças de teatro.
Em 30 de dezembro de 1978, ele escreveu ”Os
Votos”, publicado no jornal Folha da Tarde, de Porto
Alegre. Lá pelas tantas, ele dizia:
Desejo que você, sendo jovem, não amadureça
depressa demais e que, sendo maduro, não insista
em rejuvenescer e que, sendo velho, não se dedique
a desesperar, porque cada idade tem o seu prazer e
a sua dor e é preciso deixar que eles escorram dentro de nós.
Termino dizendo, Sr. Presidente, que Sérgio Jockymann foi Deputado Estadual, candidato a Prefeito
da Capital de Porto Alegre. Deixa a mulher, Simone,
de 70 anos, e cinco filhas – Iria, de 60 anos; Daphne,
de 58 anos; Heliana, de 59 anos; Luelin, de 42 anos, e
Karel, de 38 anos –, além de netos e bisnetos.
Peço, Sr. Presidente, que a Mesa encaminhe o
voto de pesar a todos os familiares.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Senador Paulo Paim, V. Exª será atendido na
forma do Regimento. Aguardamos o encaminhamento à Mesa.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – A Presidência encaminhará o voto de pesar
solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Concedo a palavra, neste instante, por permuta
com o Senador João Vicente Claudino, à Senadora
Marinor Brito, pela Liderança do PSOL.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Como
Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, senhoras e senhores que nos honram com
sua presença na galeria do Senado Federal, todos
bem-vindos, funcionários da Casa, imprensa presente, mesmo que não estejamos em sessão deliberativa,
fiz questão de passar aqui para registrar a minha participação, Senador Paim, num tema que está dentro
do nosso tema principal dos direitos humanos, que
está dentro de um debate nacional que tem tido muita dificuldade de tramitar com resultados positivos no
Legislativo brasileiro, que é o direito de exercer com
liberdade a relação homoafetiva no Brasil.
Constituímos, reestruturamos a Comissão pela
Cidadania LGBT no Senado e na Câmara, com a participação de vários Senadores. Estou tendo o privilégio
de integrar essa coordenação provisória, junto com a
Senadora Marta Suplicy, junto com o Deputado Federal
Jean Wyllys e outros companheiros, para tentar interagir com o Poder Judiciário. Para tal, só nesta semana,
acompanhamos processos no Supremo, por intermédio do Ministro Ayres Britto e, hoje, da Ministra Ellen
Gracie, que se mostraram muito sensíveis ao acompanhamento dessa discussão, não apenas pelo direito
do exercício da relação homoafetiva, mas também pela
violência que tem tomado conta do País, uma violência
que se unifica ao racismo, que se unifica à violência
sexual contra crianças e adolescentes, que se unifica
à violência doméstica contra mulheres, que se unifica
a diversas formas de violência que temos evidenciado
em nosso País, que é a violência contra os homossexuais, contra a comunidade LGBT, chamada homofobia,
que tem criado situações de constrangimentos, que
tem criado situações de violência no cotidiano e tem
ceifado diversas vidas neste País afora.
Recentemente, só no Estado do Pará, em menos
de 15 dias, 2 homossexuais morreram assassinados,
num crime bárbaro, com enforcamento, na mesma situação que caracteriza os crimes de homofobia no Brasil. Obviamente, tomei providências, entrei em contato
com a Delegacia Geral do Estado, com o delegado da
região, e, felizmente, diferentemente do que acontecia
há algum tempo, começa a haver uma sensibilização
das autoridades de que a autoridade não serve apenas
para defender brancos e ricos, pois se começa a aten-
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tar para a necessidade de atender mulheres, negros,
índios, pobres, homossexuais, deficientes, as populações chamadas minorias no País, mas que são tão
cidadãs quanto todos os outros, que pagam impostos
tanto quanto os outros e que, portanto, merecem do
Estado brasileiro o respeito à sua dignidade.
É neste sentido que faço questão de aqui anunciar que, na próxima terça-feira, ao meio-dia, será feita uma reunião na Vice-Presidência da Coordenação,
que ainda está com caráter provisório, mas que não
abrirá mão de debater, de enfrentar e de trazer para
o Senado Federal, assim como para a Câmara Federal, o clamor desse segmento de cidadãos e cidadãs,
segmento cada vez mais organizado, buscando cada
vez mais a consolidação dos seus direitos, como foi o
caso do tema tratado com o Ministro Ayres Britto, que,
dependendo da decisão do Supremo, possibilitará,
após a morte do parceiro da relação homoafetiva, que
o companheiro ou a companheira tenha o direito de
receber pensões e de poder usufruir dos bens constituídos na história daquelas relações.
Quero deixar registrado aqui, Senador Paim e Senador Lindbergh, que, por mais que isso pareça para
alguns – sobretudo para os conservadores – uma discussão menor, não se trata de uma discussão menor. É
uma discussão que reflete o sentimento de uma parcela
significativa da população brasileira que historicamente
foi tratada e ainda, em grande medida, é tratada como
cidadão e cidadã de segunda categoria.
Quero deixar aqui o apelo a V. Exª e aos telespectadores da TV Senado e da Rádio Senado para que
este debate comece a ser colocado no seu devido lugar
a fim de que as diferenças existentes entre as pessoas
sejam tratadas com o devido respeito. Espero que possamos debater esta questão em alto nível aqui e ter a
solidariedade do conjunto dos Senadores e Senadoras
desta Casa para que avancemos nos projetos de lei
que garantam o direito à liberdade, o direito à justiça
da comunidade que é cidadã LGBT no País.
Muito obrigada, senhores.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra, neste instante, ao Senador
João Vicente Claudino, do PTB do Piauí.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Mozarildo Cavalcanti, Srs. Senadores, Srª Senadora, o assunto de que trato hoje,
para nós, principalmente para quem vive em Teresina
e no Estado do Piauí, é de suma importância. Tratase de questionamento acerca dos investimentos infraestruturais que se programam para o Brasil nesta
década, principalmente relacionados à infraestrutura
de transporte.
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Senador Paim, ouvi o discurso de V. Exª ontem
nesta tribuna tratando praticamente do mesmo tema.
A projeção do Brasil no cenário internacional é
uma realidade inegável, e a escolha do nosso País
entre tantos fortes concorrentes para acolher a Copa
do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 apenas
ratificou esse reconhecimento. De fato, o Brasil, com
sua economia consolidada e mercado interno fortalecido, inclui-se entre os países emergentes de maior
potencial de crescimento, além de ter a voz ativa nos
fóruns internacionais onde, há poucos anos, somente
as grandes potências se faziam ouvir.
Entretanto, Sr. Presidente, se tal situação deve
ser festejada, a euforia deve ser contida. Pois, à medida
que avançamos, nossas conquistas maiores se tornam
nossas responsabilidades, ensejando redobrados cuidados para que esse sucesso seja duradouro.
Faço esta advertência porque estou, como boa
parte da população brasileira, muito preocupado com a
precariedade dos serviços em setores diversos e com a
insuficiência dos investimentos em infraestrutura em algumas áreas. Preocupa-me particularmente a deficiência no
nosso segmento aeroportuário, em que problemas como
atraso e cancelamento de vôos, extravio de bagagens e
prática de overbooking têm sido freqüentes.
Há algumas semanas mais uma voz se somou
àquelas que vêm advertindo nossas autoridades para
o risco de se instalar o caos no sistema aeroportuário
brasileiro. Trata-se de pessoa abalizada, que trabalha
no ramo: ninguém menos do que o Presidente da Associação Internacional de Transportes Aéreos, a Iata,
Sr. Giovanni Bisignani.
Participando de um encontro regional de representantes de companhias aéreas no Panamá, Bisignani ressaltou que o Brasil é a maior economia e a que
mais cresce na América Latina, a maior da América
Latina, mas lamentou que a infraestrutura brasileira
nesse setor seja um desastre crescente, conforme
noticiou o jornal Folha de S.Paulo, na sua edição do
dia 19 do mês passado.
Disse ele: “Dos 20 maiores aeroportos domésticos
do Brasil, 13 não conseguem acomodar as demandas
dos seus terminais. E a situação em São Paulo é mais
crítica”, lembrando que, além da escassez de investimentos, o setor é pressionado por uma carga tributária
muito elevada, que afeta sua competitividade.
Sr. Presidente, de acordo com as projeções da
Iata, o setor aéreo da América Latina deve crescer
15,2%, neste ano de 2011, e 6,1%, no ano de 2012,
um desempenho acima da média global que se estima
em 11%, para 2011, e em 5%, para 2012.
Mas assinala ele ainda que “estudos mostram que
o gargalo no Brasil está fazendo o setor perder dinheiro”.
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Assinala a reportagem da Folha de S.Paulo, acrescentando: “Relatório recente da consultoria McKinsey ao
BNDES estima perda anual decorrente da ineficiência
em dois a três milhões de reais por ano”.
O mesmo jornal, em sua edição do dia 28 do
mês de janeiro, anunciou o interesse das empresas
TAM e Gol em participar da construção de um terceiro
aeroporto na região metropolitana de São Paulo onde,
como se sabe, está o maior gargalo do transporte aéreo
brasileiro. A intenção de construir esse terceiro aeroporto em Caieiras, a 35 km da capital, foi anunciado
pelo Ministro Nelson Jobim quando assumiu a pasta
da Defesa, em 2007. O projeto, porém, foi engavetado,
aparentemente porque o Governo passou a priorizar a
ampliação do aeroporto de Viracopos e a implementação do trem-bala para desafogar os terminais de
Guarulhos e Congonhas.
As criticas de Bisignani à situação dos aeroportos
brasileiros não foram bem recebidas pelo Ministro Nelson
Jobim, que as classificou como uma “visão terrorista”.
Com todo o respeito que temos pelo Ministro Jobim, Sr.
Presidente, e com todo o reconhecimento dos esforços
que vêm sendo empregados por nossas autoridades, é
importante reconhecer que a situação do setor aeroportuário brasileiro não é tranqüila como pretendem.
O Presidente da TAM., Sr. Marco Antônio Bologna, admitiu em reportagem à Folha de S.Paulo que
“o estado da infraestrutura hoje prejudica a eficiência
e o conforto”. Ele afirma: “muitas vezes temos que
atrasar um vôo para o exterior porque estamos esperando um passageiro que já fez check-in, mas ainda
está parado na fila do passaporte” e não conseguiu
chegar ao embarque.
Problemas desse tipo, infelizmente, são comuns
em nossos aeroportos, assim como a superlotação das
salas de espera, as enormes filas para o check-in e para
a passagem pelos controles de segurança e a excessiva
demora na liberação das bagagens nas esteiras rolantes.
É natural inferir que todos esses problemas, juntamente
com uma demanda que supere as expectativas, contribuem também para reduzir os índices de segurança
requeridos para esse tipo de transporte.
O reconhecimento desses entraves e desses
gargalos foi o que levou os órgãos governamentais –
Anac, Infraero, Receita Federal, Policia Federal e Aeronáutica – a se reunirem com os representantes das
empresas aéreas para traçar um plano de ação visando manter a normalidade dos serviços nos períodos
de grande demanda que se aproximam. Entre outras
medidas acordadas no encontro, estão o aumento das
equipes de atendimento aos passageiros, a proibição
do overbooking, o endosso de passagens entre as
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companhias e a manutenção de aeronaves reservas
para eventuais necessidades.
Vejam bem, Srs. Senadores, Senador Paim, que
ontem falou do Aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre, se as autoridades e os dirigentes das companhias
aéreas já se mobilizam diante de demanda sazonal, fica
claro que o setor não opera com uma folga razoável. O
que dizer, então, da demanda crescente do mercado
interno e dos megaeventos dos quais seremos anfitriões, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, no Rio
de Janeiro, do Senador Lindbergh Farias?
Preocupa-me não criarmos dois Brasis nesses
investimentos: o dos 12 Estados que receberão a sede
da Copa do Mundo e o dos 15 que ficarão fora. Talvez
nossos Estados, Senador Mozarildo, entrem no planejamento a partir de 2017. E isso é preocupante.
No Piauí, a situação não é muito diferente do
resto do País. O Aeroporto Senador Petrônio Portella,
de nossa capital – Teresina –, é o único aeroporto
das capitais nordestinas fora da área litorânea, uma
localização considerada estratégica do ponto de vista
operacional, pois funciona como aeroporto de ligação
entre o Norte e o Nordeste do Brasil.
Inaugurado em 1967, ainda com o nome de Aeroporto Santos Dumont, possui um terminal climatizado,
torre de controle e uma pista de 2.200 metros. Contudo, podemos afirmar que a estrutura do Aeroporto hoje
denominado Senador Petrônio Portella já não atende
às demandas atuais dos passageiros.
Em 2010, a Superintendência de Planejamento
Aeroportuário e de Operações da Infraero registrou o
trânsito de 798.170 passageiros no Aeroporto Senador Petrônio Portella – quase o dobro da capacidade
estimada pelo próprio órgão, que seria de 450 mil passageiros/ano – e um acréscimo de 43% se comparado
ao ano de 2009. É um aumento muito grande, acima da
média nacional. Somente em 2010, Senador Mozarildo,
foram transportadas quase 8 mil toneladas, somados
os volumes de cargas/mala postal. Com esse número,
o Aeroporto de Teresina fica em 18º lugar em volume
de carga transportada entre os 67 aeroportos administrados pela Infraero. Teresina transporta mais carga,
por exemplo, que o aeroporto de Maceió, de Aracaju,
de Natal e outros – o 18º do Brasil.
Foram apresentados planos, mesmo não conclusivos, para a reforma do Aeroporto Senador Petrônio
Portella. Contudo, podemos perceber uma maquiagem
entre o que foi divulgado e o que parece que será feito.
Fala-se em um novo terminal de passageiros, quando,
na verdade, o que seria feito não passaria de uma discreta ampliação do terminal já existente, por meio da
instalação de Módulos Operacionais Provisórios. Somente esse projeto presume um orçamento em torno
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de R$4 milhões. Muito pouco para melhorar a qualidade
de atendimento do nosso aeroporto.
Fala-se na ampliação da pista de pousos e decolagens em 300 metros, além dos 2.200 já existentes,
sem, contudo, entrar no mérito da dificuldade de promover a desapropriação de moradores da zona norte,
área densamente povoada próxima ao aeroporto – que
V. Exª conhece, porque já esteve em Teresina. Dificilmente, nós teremos como ampliar aquela pista em mais
300 metros. Um processo extremamente oneroso para
a União e, no mínimo, um grande transtorno para as
pessoas que terão que deixar suas residências. Todavia,
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não compartilho
da mesma visão. Posso ser ousado.
Também não tem sido abordada a necessidade de modernização dos sistemas de aproximação e
pouso, com instalação de radar para aproximação na
área do terminal de Teresina, o que daria a certeza da
eficiência nas operações de pouso e decolagem, e, se
possível, a instalação do Sistema ILS, uma tecnologia
de ponta adotada nos aeroportos atualmente.
Terça-feira, Senador Paim, o aeroporto de Teresina acho que quebrou o recorde – o Senador Wellington
Dias sofre com isso: passou mais de três horas fechado, sem condições de pouso e decolagem.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI) –
Senador Wellington Dias.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Quero
saudar V. Exª, Senador João Vicente, dizer do orgulho
de tê-lo nesta Casa fazendo aqui um belo trabalho, na
defesa dos interesses maiores do Piauí e do Brasil, e
quero me somar ao pronunciamento de V. Exª. Lamentavelmente, tivemos uma incapacidade da Infraero para
resolver uma coisa tão simples como o aeroporto de
Teresina. Aliás, no primeiro plano de modernização de
aeroportos do Brasil, ainda lançado pelo Presidente
Lula em 2003 e 2004, já constava Teresina. Faz-se uma
licitação. Depois, cancela-se. Faz-se outra licitação. Depois, cancela-se. Quero aqui me somar. Na verdade,
o que queremos é respeito, respeito ao passageiro, e
segurança. Acho que são essas as duas palavras mais
cobradas no dia a dia. Quem visita Teresina e quem
precisa, semana ou mensalmente, do aeroporto encontra hoje uma área para embarque incapaz de dar conta
da quantidade de passageiros na hora do embarque,
principalmente na parte da manhã, na parte da tarde
e no final da noite, quando há uma concentração de
vários pousos. E quem chega, da mesma forma. Há
momentos em que fica gente de fora da parte de desembarque porque não cabe. Essa área da segurança,
ou seja, a necessidade do ILS, por exemplo... Teresi-
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na tem uma particularidade: é chamada de Chapada
do Corisco. Tem chuvas. Esses dias, por exemplo, eu
quis embarcar e a aeronave não pousou em Teresina.
A aeronave que vinha de Fortaleza passou direto para
Brasília, em prejuízo de vários compromissos, por falta
de um equipamento. Então, quero aqui me somar a V.
Exª. Temos de cobrar, sim, do Ministro da Defesa, o
Ministro Jobim, do Presidente da Infraero, enfim, de
todos a quem o tema diga respeito. Quero estar junto
com V. Exª, cobrando da Presidente Dilma, da área do
Governo, uma prioridade para que a gente tenha, é
claro, um cuidado com a política regional. Na segundafeira, haverá o Fórum dos Governadores, em Aracaju,
e um dos temas que estou apresentando lá para ser
pautado no diálogo entre os Governadores, esta Casa,
a Câmara e o Governo Federal é exatamente a aviação regional. Então, quero parabenizar V. Exª por trazer
esta pauta ao Congresso Nacional. Vamos estar juntos
na defesa desses interesses maiores, que não são só
de Teresina, não são só do Piauí, nem mesmo são só
do Nordeste, são do Brasil e do mundo, considerando
que ali também recebemos aeronaves internacionais
em muitos momentos. Muito obrigado.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI)
– Quero, Senador Wellington, incorporar suas preocupações a essa reflexão que fazemos, porque estamos
cobrando uma definição da estrutura, verdadeiramente, de atendimento, Senador Mozarildo, do Aeroporto
Petrônio Portella.
Acho que estamos no contrassenso, porque todo
mundo retira os aeroportos da área central de uma cidade
e busca uma nova área para ter condição de dar segurança, de dar conforto, de dar eficiência no serviço. E é essa
ideia que defendo para Teresina. E aproveito a presença
do Prefeito Elmano Férrer e da Secretária de Finanças
Vanessa Neiva aqui nesta sessão, que comungam dessa
preocupação. A própria área em que está instalado o Aeroporto Petrônio Portella, que é bem valorizada, poderia
entrar na composição desse novo aeroporto, dentro de
uma requalificação urbana, de uma nova estrutura para
que possamos, afastando um pouco do centro da cidade, dar à nossa cidade um aeroporto que atenda a todos
aqueles que utilizam o Piauí e, principalmente, o Maranhão – uma grande área do Maranhão tem no aeroporto
de Teresina o aeroporto de sua referência –, fazendo os
investimentos necessários.
Coloco aqui outro ponto.
Temos atrações turísticas espalhadas por todo
o Estado e devemos estar preparados para receber a
crescente demanda de turistas que desejam conhecer
as belezas do nosso Piauí.
Particularmente, vejo o Piauí com um futuro próspero. Dessa forma, não devemos nos contentar com reformas
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que vão atender apenas momentaneamente os anseios
da população do Estado, mascarando as reais necessidades do Aeroporto Senador Petrônio Portella. Em um
curto espaço de tempo, a demanda de passageiros exigirá
novas reformas e ampliações e, infelizmente, o Aeroporto
Petrônio Portella não poderá mais se expandir.
Com o potencial turístico que temos, devemos
deixar de lado esse pensamento imediatista e nos
preparar para o futuro. Devemos nos preparar para a
futura implementação de um plano nacional de aviação regional. Comungamos dessa ideia. V. Exª, aliás,
defendeu isso em seu pronunciamento aqui hoje. O
Governador Wellington Dias, hoje Senador, fez investimentos turísticos importantes em dois pontos do
Estado: o nosso litoral com o Parnaíba e o Delta do
Parnaíba, e São Raimundo Nonato.
Se nós não viabilizarmos um marco regulatório
que garanta a aviação regional dentro de um plano
nacional, principalmente para nós, no Nordeste, que
somos muito desassistidos, esses investimentos feitos
em novos aeroportos serão dinheiro jogado pelo ralo.
Não servirão para nada.
Então, planejo dedicar especial atenção sobre
essa matéria neste ano legislativo, para que possamos incluir cidades como Parnaíba e São Raimundo
Nonato em uma nova malha aérea.
Por todas essas considerações, sinto-me no dever de alertar nossas autoridades para que deem total
prioridade à construção, à modernização e ampliação
dos nossos aeroportos, bem assim à qualificação dos
profissionais do setor, para que nossos passageiros
possam viajar com segurança e conforto.
Não faço aqui uma crítica gratuita, nem desmereço os esforços até aqui desenvolvidos, mas não há
como ignorar que a situação do setor aeroportuário é
crítica e demanda um esforço coletivo e urgente para
ser sanada.
Assim sendo, apelo às autoridades do setor e,
desde já, à Presidente Dilma Rousseff, reconhecida
pela sua capacidade e competência técnica, pela sua
habilidade como grande tocadora de obras. Confiamos
no seu Governo. Tenho certeza de que Sua Excelência
irá priorizar a resolução desses gargalos, que entravam
o desenvolvimento do País, para que ajam de forma
rápida e decisiva, no sentido de evitar que o caos se
instale no transporte aéreo brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Senador Claudino, quero dizer que fico feliz de
ouvir o pronunciamento de V. Exª porque, como disse
V. Exª, abordei no meu pronunciamento a questão da
aviação regional, do transporte aéreo regional, pois
realmente é um contrassenso o que vemos hoje, nota-
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damente na região amazônica, na região Nordeste, na
região Centro-Oeste, mas, de um resto, em todo o Brasil.
Cito até, como exemplo, para não dizer que é só puxando para a nossa “sardinha”: quem vai, por exemplo, de
Porto Alegre para Londrina, tem que ir a São Paulo e
voltar para Londrina. Então, realmente, o planejamento
da nossa malha é ruim, a infraestrutura, também, e a
aviação regional não tem nenhum estímulo.
Espero que, como disse V. Exª aqui, numa conversa, possamos formar um grande grupo de trabalho
para propor medidas que possam fortalecer a aviação
regional e também o investimento nos aeroportos das
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regiões que não serão sede da Copa de 2014. Parabéns, portanto, pelo seu pronunciamento.
Quero cumprimentar o Prefeito de Teresina aqui
presente, nosso irmão Elmano, e também o Senador
Wellington, que é ex-Governador daquele importante
Estado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB –
RR) – Antes de conceder a palavra ao próximo orador,
a Presidência comunica que recebeu, da Presidente
da República, as seguintes Mensagens:
São as seguintes as mensagens:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
–RR) – As matérias vão à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
–RR) – Concedo a palavra, pela ordem de inscrição,
ao Senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. (Pausa.)
S. Exª abre mão.
Senador Jayme, V. Exª vai usar da palavra?
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Fora do
Microfone.) – Já falei. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Então, não havendo mais ninguém que queira
fazer uso da palavra e nada mais...
Concedo a palavra ao Senador Wellington Dias,
do PT do Piauí.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, venho aqui,
neste final de sessão, para tratar de uma importante
reunião de trabalho, que quero registrar aqui, meu querido Lindbergh, praticando aquilo que V. Exª tão bem
tem defendido para o Parlamento.
Nós temos uma situação – e, creio, são inúmeras
– de obras que são previstas e que, muitas vezes, por
falta de um entendimento entre o órgão do Governo
Federal, ou do Estado, ou do Município, ou de ambos,
às vezes por problema de documentação de terreno,
às vezes por uma licença ambiental, uma licença do
Iphan, enfim, por conta de alguma coisa, perde-se a
oportunidade de um grande investimento. Falo aqui do
programa voltado para a área do saneamento.
Nós temos um programa que é uma conquista
para o Nordeste, é uma conquista para o povo do Piauí,
do Maranhão, do Ceará, que é o Programa de Revitalização da Bacia do Parnaíba. O rio Parnaíba, como já
frisei aqui, é o maior rio que nasce e termina no Nordeste. São cerca de 1.500 km desde a nascente, na
divisa com a Bahia, Tocantins, Maranhão e Piauí, até
o litoral, na cidade de Parnaíba, Luiz Correia, no delta
do Parnaíba, que, com certeza, os nobres Senadores
nos darão o prazer de visitar e – creio – o povo brasileiro também, porque é um dos mais belos lugares do
Planeta. É considerado uma das cem principais áreas
a serem visitadas no Planeta.
Então, vejam, essa revitalização, como a do São
Francisco, é feita por alguns órgãos. No nosso caso,
pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São
Francisco e Parnaíba (Codevasf). E para ali foram destinados pelo Presidente Lula cerca de R$200 milhões.
Para quê? Para que as cidades que estão na calha do
rio possam ter um conjunto de investimentos, ou seja,
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não despejar dejetos no rio. Então, fazer o sistema de
tratamento, o sistema de esgotamento. Do outro lado,
a recuperação das matas ciliares, o monitoramento
do rio, enfim.
Em muitos lugares, essas obras estão andando
– em alguns lugares, de modo acelerado; em outros,
menos. Aqui está o Prefeito Elmano Férrer, da cidade
de Teresina, que nos alegra com a sua presença hoje
aqui, na Capital, tratando de importantes interesses
daquela cidade.
Teresina recebe um volume grande de investimentos. É exatamente nessa integração do Município
com o Governo Federal, com o Governo do Estado
que essa cidade, que contava com cerca de 10% com
esgotamento até o começo deste século, passará a
contar, só com as obras já contratadas, com 65% da
população atendida.
Parnaíba é outra cidade turística importante e que
não tinha um metro de esgotamento. Agora, por meio
desses investimentos, a totalidade da cidade também
vai ter solução de água e saneamento, além de outros
investimentos, como bem lembrou aqui o Senador João
Vicente Claudino.
Então, qual é o ponto? É que o conjunto de cidades... Destaco a cidade de Floriano, Senador João
Vicente, que fica na calha do rio Parnaíba e iniciou o
programa. Quando foram celebrar o convênio, havia
naquele instante um limite de dinheiro. Portanto, embora o projeto fosse de R$75 milhões, foi assinado ali
um contrato de R$26 milhões.
Em razão de um conjunto de medidas tomadas
pelo Governo, situações como essa ficariam de fora
da nova programação de obras. Cito aqui um conjunto
de outras cidades: Amarante, Guadalupe, Murici dos
Portelas, Ilha Grande, Porto, União, Joca Marques,
Luzilândia, Madeiro, Porto Alegre do Piauí, Ribeiro
Gonçalves, Uruçuí e Santa Filomena. É só para citar
as principais cidades, todas na calha do rio Parnaíba
pelo lado do Piauí.
O que nós buscamos, na semana passada, com
a Ministra Miriam Belchior, foi uma solução. Fiz uma
proposta. É este o espírito – eu me lembrei muito de
V. Exª, Senador Lindbergh: ter ali uma mesa de negociação em que parlamentares pudessem também
acompanhar e dela participar.
Vejam só que coisa maravilhosa: chegou-se a um
entendimento que permite dar continuidade às obras
em Floriano.
Ali já tem licitação, licença, com obra em andamento, tudo que o Governo quer. Aliás, a prefeitura,
porque o convênio lá é com a prefeitura, fez a licitação
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da obra total. Então não precisa nem de um novo convênio, é só um aditivo para poder tocar a obra.
Hoje estavam presentes o Prefeito Joel, o Prefeito
Portela, de Oeiras.
Eu cito aqui esses exemplos para dizer da importância que o Parlamento tem nessa ação de contribuir
na relação entre os Municípios, Estados ou áreas do
Governo, para que a gente tenha uma solução. Ou seja,
que não fique só na decisão meramente burocrática,
muitas vezes sem compreender a importância de uma
obra como essa.
Quais os argumentos que nós usamos lá? Primeiro, o que representa a revitalização da calha de um rio
como esse, um rio que agora entrará no programa de
hidrovias, onde vai haver cinco hidrelétricas; é um rio
que já tem uma hidrelétrica, que abastece uma população enorme, inclusive a capital do Piauí, de onde sai
a nossa pesca, de onde sai a nossa irrigação; saem
projetos de irrigação como os Platôs de Guadalupe,
Tabuleiro Litorâneo, que agora, também, entram em
funcionamento. Ou seja, toda essa importância, de
repente, é colocada em segundo plano. Agora fico feliz por conta desse entendimento e creio que isso nos
remete a uma prática a ser considerada como importante no nosso Estado.
Concedo o aparte a V. Exª, com o maior prazer.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Senador Wellington Dias, V. Exª vem do Executivo, foi
Governador do Piauí, eu fui Prefeito em Nova Iguaçu,
também vim do Executivo, estávamos perto do povo,
no dia a dia da nossas ações. Eu, como Prefeito, digo
a V. Exª que encontrava o povo já ao sair de casa, com
as suas demandas, com a luta por saneamento, por
questões muito concretas. Na minha chegada aqui no
Senado, conversei bastante isso com V. Exª. Nós temos que tentar contribuir para esse debate aqui dentro,
para puxar o Senado, cada vez mais, para perto da
vida real, do mundo real das pessoas, do mundo da
nossa economia. E eu acho que não é nossa função
aqui fazer, mas pode ser nossa função chegar perto
do fazer, ajudar a fazer, ajudar a destravar. Eu espero
que nesta legislatura aqui não fiquemos só na arenga,
como se fala no Nordeste, na arenga política. A disputa política de situação e oposição é importante, vai
ter seu momento, mas esta Casa tem que criar a sua
própria pauta. Eu já fiz alguns pronunciamentos. Independente dos rumos das políticas macroeconômicas,
alguns caminhos unificam todos nesta Casa; liberais,
nós, militantes da esquerda, do Partido dos Trabalhadores. Um caminho é destravar o País, os gargalos
da competitividade e do desenvolvimento. Eu quis e
pleiteei ser Presidente da Comissão de Infraestrutura
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por isso. Não vou ser Presidente, não coube ao nosso
Partido, ao Partido dos Trabalhadores, mas V. Exª faz
parte da Comissão de Infraestrutura. Nós queremos
montar um grupo que entre nessas discussões, nas
discussões sobre os gargalos, sobre as áreas que
precisam ser destravadas, mas entrar no debate real;
o exemplo que V. Exª está dando aí... Nós podemos
chamar determinada obra que está parada e tem um
impasse. Nós, Senadores, podemos chamar o Tribunal
de Contas, chamar o Governo, fazer novas mediações,
discutir prazos, metas. Lembro-me de um termo que
o Ministério Público usa, que é o termo: ajustamento
de conduta. Pode ser que não seja esse o nome, termo de compromisso, mas seria fundamental que esta
Casa, em todos esses gargalos e obras que estão com
problemas, chamasse os atores para cá e, numa conversa, em uma mesa, estabelecesse metas, prazos,
compromissos públicos. V. Exª faz um discurso que
eu não tinha como não fazer o aparte, porque acho
que a gente pode mudar a forma de funcionamento
das comissões se conseguir fazer isso. Espero – e
vamos estar juntos na Comissão de Infraestrutura –,
espero fazer esse trabalho lá e também numa outra
Subcomissão, na Subcomissão de Assuntos Sociais
da Pessoas com Deficiência, que a gente já começa
a ver que, em determinadas ações, existe uma boa legislação, mas é o caso de chamar o ministro, de chamar os setores que lutam pela causa, de reconhecer
debilidades, de fazer pactuações. Acho que é isso que
o povo que nos elegeu espera de nós, Senadores, e a
contribuição que V. Exª como Governador, como homem do Executivo, pode dar muito a esta Casa. Muito
obrigado pelo aparte.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu
é que agradeço e também quero saudar V. Exª. Vamos estar juntos na linha de um mandato legislativoexecutivo.
Eu quero aqui finalizar, Sr. Presidente, Senador
Mozarildo, dizendo que, além dessa área da pessoa
com deficiência, essa área do tratamento de dependentes químicos e outras áreas importantes, quero finalizar
exatamente no argumento principal que eu usava.
Como paralisar uma obra? Vejam o caso de Floriano: começa ali a fazer obra de saneamento, abre
buraco, quebra asfalto, quebra calçamento, às vezes
calçada dos moradores, e no projeto está previsto:
concluindo, isso tudo tem que ser reparado – saiba
aqui o Prefeito Elmano, porque as obras estão acontecendo da mesma forma em Teresina, onde fizemos,
quando Governador, uma parceria para que a Prefeitura participasse, fazendo diretamente uma parte do
projeto na região da Lagoa do Norte, na região norte
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de Teresina ou na parte urbana, do reasfaltamento,
dos calçamentos, assim como as obras da empresa
de águas e esgoto, a Agespisa.
Então, isso gera, na verdade, um trauma muito
grande, mas a população sabe hoje, cada vez mais, a
importância do esgotamento, a importância de água
tratada, a importância disso para a saúde e para a vida,
e não pode, por conta de uma vírgula, de uma coisa
assim, ficar empacado. Portanto, quero aqui dizer da
importância desse trabalho.
Estamos falando aqui, repito, de R$200 milhões
que geram emprego, que geram renda, que dão solução ao problema real da população, que garantem essa
questão do reflorestamento. São pessoas produzindo
mudas típicas daquela região para recuperar as matas ciliares dos nossos rios. Isso tudo gera emprego,
inclusive, para a população ribeirinha, que foi classificada pela Codevasf – estava aí o Dr. Guilherme, que
é o Superintendente, e o Dr. Ricardo, que é da direção
aqui em Brasília –, e houve uma representação do
Ministério da Integração, com o Dr. Maurício Muniz, e
o Dr. Pedro, representando a Ministra Miriam, para ali
fazer a pactuação.
Ficou acertado ali o que o prefeito tem que fazer,
o que o Parlamentar tem que fazer, o que a Codevasf,
o que o Ministério da Integração e o que cada área tem
que fazer. Para quê? Para que a gente não tenha paralisação de obra, para que a gente tenha aquilo que,
tenho certeza, é o que mais a nossa Presidente Dilma
quer: benefício chegando ao povo, gerando emprego e
renda, aquecendo a nossa economia. A recuperação
da maior área de desertificação do Brasil, que é em
Gilbués, que está na calha também do rio Gurguéia,
que deságua no rio Parnaíba. E, assim, o monitoramento do Parnaíba, e todas essas coisas.
Então, eu fiquei muito entusiasmado e fiz questão
de, neste final de sessão, registrar isso aqui porque
me lembrei muito – e repito aqui – de V. Exª, das nossas tratativas. E quero estar junto aqui, somando-me,
como agora, com o Senador João Vicente em relação
a essa situação do aeroporto. Vamos ao Ministro Jobim
e, tenho certeza, ele dará uma solução nessa área da
malha regional, na Infraero, para poder fazer as coisas acontecerem. Acho que esse é um papel que faz
a ligação direta dos interesses deste Parlamento com
os interesses do nosso povo, seja do Rio de Janeiro,
do Piauí ou de qualquer Estado.
Sr. Presidente, fico feliz por isso e agradeço a
oportunidade.
Muito obrigado.

Sexta-feira 18 03887

Durante o discurso do Sr. Wellington Dias, o
Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
Durante o discurso do Sr. Wellington Dias,
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra, neste instante, ao Senador
Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo, Senadores e Senadoras,
eu queria, em primeiro lugar, fazer um registro aqui do
encontro dos servidores das universidades do Brasil,
que está acontecendo, aqui, em Brasília. Participam
desse encontro não somente trabalhadores, como
aposentados e pensionistas da Fasubra – Federação
dos Sindicatos de Trabalhadores das Universidades
Brasileiras, representando 41 universidades. O grupo
veio trazer-me apoio a um projeto que tenho, que vai na
linha da defesa do interesse da categoria. Trouxeram-me
também uma moção de apoio com 1.717 assinaturas
recolhidas de servidores de todo o País.
Senador Mozarildo Cavalcanti, além desse registro, quero também aproveitar este fim de tarde. Eu ia
também falar sobre esse tema no dia de manhã, mas
resolvi fazer rápidas ponderações, mais uma vez, na
tribuna sobre a questão do debate que está instalado
no País, e naturalmente nas duas Casas, do reajuste
do salário mínimo.
Sr. Presidente, tenho como ninguém defendido a
política salarial acordada entre as Centrais Sindicais
e o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, até porque,
Sr. Presidente, Senadores e Senadoras, Senador Lindbergh, Senador Jayme Campos, que estão no Plenário ainda, Senador João Vicente, Senador Wellington,
essa política salarial da inflação mais o PIB, Senador
Lindbergh, foi construída nesta Casa.
Em 2004, montamos uma comissão de onze Senadores e onze Deputados e viajamos o Brasil. Construímos uma política, ouvindo as Centrais e todos os
setores, da inflação e o dobro do PIB. Sabíamos nós,
claro, como sindicalista que fui, que o dobro do PIB
era para negociar, e foi isso que aconteceu. O Presidente Lula, com toda sua capacidade de negociador,
construiu com as Centrais e naturalmente conosco, do
Parlamento, essa ideia de inflação mais o PIB.
Então, nós, como ninguém, Sr. Presidente, entendemos que temos autoridade para vir a este plenário
e dizer: esta é a melhor política salarial que podemos
ter para recompor o valor do salário mínimo. Eu dizia
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outro dia na tribuna e repito hoje: saímos de US$70
para US$322, na atualidade. Mais que multiplicamos
por quatro o salário mínimo, em valores em dólar. No
mínimo, dobrou em relação à cesta básica. Os números
apontam que, em 1º de janeiro, devido a essa política
que construímos juntos – e é uma grande política do
Presidente Lula, do Congresso e da Presidente Dilma
–, teremos 620, 618.
O que estou apenas levantando, meu querido Senador Lindbergh, é que já vem um me chamando disso
e daquilo, mas já estou acostumado a essas coisas..
Quando eu dizia que o salário mínimo poderia passar
de US$100, eu era chamado de demagogo, de oportunista de louco. O que ouvi de besteira de Pedro, de
Paulo e de sei lá quem – com todo respeito a pedros
e paulos, naturalmente – foi enorme, meus queridos
Senadores. O tempo veio, o Lula acatou, concordou
com o nosso ponto de vista de que o salário mínimo
distribui renda, e o salário mínimo é hoje US$320. Se
continuar assim, rapidamente, vamos atingir o salário mínimo da Argentina, que é em torno de US$800,
como está recentemente publicado no jornal Le Monde Diplomatique Brasil, que circula no mínimo internacionalmente.
Pelo que tenho dito, meu querido Senador, meus
Senadores, ficam todos bravos comigo. Não fiquem
bravos comigo. Tenho um probleminha de coração,
mas me controlo, inclusive para não exagerar no discurso. Estou propondo, como V. Exª também propôs
de forma muito tranquila, uma antecipação de 2.75.
Estou propondo. Sei que a vontade democrática deste Parlamento vai decidir, como a Câmara já decidiu.
Qual o problema de propor uma antecipação ou dizer
pelo menos isso? Vamos, quem sabe, construir uma
proposta alternativa que contemple os trabalhadores,
que na hora da aposentadoria são prejudicados. É
isso que tenho dito.
Não consigo aceitar, meus Senadores e minhas
Senadoras, essa política de dizer “se não falar exatamente o que eu falo” – e aí, sim, é papagaio, não é?
Tentaram ir por essa linha, de repetir o que ouvi deles.
Deem-me o direito, no mínimo, de pensar.
Na reforma da Previdência, lembro-me de que,
naquela oportunidade, falamos com o Presidente Lula,
falamos com o Palocci, falamos com o José Dirceu,
e qual foi a recomendação? Para que eu votasse na
reforma da Previdência. Eu disse: podemos votar,
mas vamos construir uma alternativa. E surgiu a PEC
Paralela. E votamos aqui. E votei, sim, na reforma da
Previdência e votei na PEC Paralela.
Quero cumprimentar, Lindbergh, o nosso Líder
Humberto Costa, que, quando questionado hoje: “Olha,
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tem que punir o Paim, tem que pegar o Paim, tem que
prender o Paim”, disse: “Mas o cara nem sequer votou,
o cara nem sequer apresentou alguma emenda, já o
querem prender, matar!”
Então, para esse tipo de cidadão que pensa em
“prendo, mato, arrebento”, eu só posso dizer: vá devagar! Que Deus lhe dê em dobro tudo o que você
me deseja. E Deus, lá de cima, é muito bom. Deus
vai dar em dobro para ele, porque é bom, não é? Eu,
como só desejo o bem para o próximo, falo com muita
tranquilidade: olha, meu amigo, que Deus lhe dê em
dobro tudo o que me desejas. É de coração, é de coração mesmo. Espero que Deus esteja ouvindo e lhe
garanta isso.
No mais, Lindbergh, a nossa Bancada – e V. Exª
mesmo conversou comigo hoje, o Wellington também
– vai se reunir na terça, vai ouvir os Ministros e, na
maior tranquilidade, vamos ver o encaminhamento que
vamos fazer. Mas não me tirem o direito de ter opinião
sobre os temas. Ou, então, não há razão para eu estar
há 24 anos no Parlamento – 4 mandatos como Deputado Federal e 2, como Senador.
Nem opinião eu posso ter mais. Se tiver opinião,
tem que mandar prender – com tortura ou sem tortura,
depois decidam como vai ser.
Então, eu queria dizer: vamos devagar com o
andor. São 8 anos com o Presidente Lula. Sempre
encontramos os caminhos, alternativas, caminhamos
juntos. Sei que não será diferente com a Ministra Dilma,
nossa querida Presidente agora. O Senador Lindbergh,
da nossa Bancada, sabe do carinho – e eu conversava
com o Senador Requião também – que eu tenho pela
nossa querida Presidente.
Senador Lindbergh, com alegria, concedo um
aparte a V. Exª.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Senador Paim, eu quero cumprimentar V. Exª. O clima na
Bancada do PT é de “distensionamento”. Nenhuma fala
de constrangimento e de ameaça aqui vai prosperar.
Conhecemos as suas posições históricas. V. Exª faz
um discurso aqui mostrando a importância da lógica
desse acordo, o poder de recuperação que teve o salário mínimo nesses tempos todos. Nós vamos ter, daqui a oito meses, um salário mínimo entre R$615,00 e
R$620,00. E o Senador Paulo Paim, devo adiantar, não
anunciou ainda a sua posição. Nós estamos procurando encontrar um caminho, estamos dialogando. Seria
muito bom se encontrássemos esse caminho, para a
Bancada do PT votar unida nesse momento. É esse
apelo que fazemos a V. Exª. Estamos querendo ajudar
nisso, para mostrarmos uma grande unidade neste
começo de Governo da Presidenta Dilma. A tese de

Fevereiro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

antecipar um pouco, sinceramente, ficou prejudicada,
V. Exª sabe disso. Depois da votação da Câmara, ontem, é muito difícil esse caminho. Mas vamos procurar
outros caminhos. Todos os Senadores da Bancada do
PT estamos fazendo um esforço e achamos que seria
muito importante que V. Exª votasse com a Bancada.
Vamos conversar com o Planalto, vamos tentar achar
um caminho. Seria muito importante estarmos juntos. O
que eu queria registrar no dia de ontem, Senador Paulo
Paim, é que a Oposição... eu tenho o maior respeito
pelo Deputado Caiado, mas, engraçado, as coisas não
são assim. Eu acho que estão abrindo mão. Caiado
não vai passar como líder dos trabalhadores, não é?
Isso não cola. Eu acho, sinceramente, que a Oposição
está abrindo mão de uma marca que era dela e que era
histórica, que é a marca da estabilidade, da luta contra a inflação. Fiz um pronunciamento nesta semana,
Senador Paulo Paim, falando que 10% da redução da
pobreza, com os índices do Pnad/IBGE, foi no Plano
Real, com a estabilização da inflação.
Por esse simples fato, houve a redução de 10%.
Outros 15% vieram agora no Governo do Presidente
Lula, com o crescimento econômico, em que o papel
do salário mínimo foi central na recuperação econômica deste País. E tenho dito que o perigo inflacionário é
real por vários motivos: elevação do preço internacional das commodities, elevação do preço dos alimentos e uma pressão por demanda, que é verdadeira e
que acontece no País, porque houve uma mudança
estrutural: 30 milhões de brasileiros ascenderam à
classe média. Há uma pressão de fato, a economia
está crescendo a 7%. Então, sinceramente, acho que
a Oposição se rende a um discurso fácil, querendo fazer populismo. Não vão tomar o nosso lugar, não vão
tomar o lugar do nosso Presidente Lula como a maior
representação dos trabalhadores. Este lugar é nosso,
estamos completamente confortáveis. E abrem mão,
sim, num momento delicado como este da economia,
de uma bandeira deles histórica, que é a bandeira da
estabilidade. Senador Paulo Paim, estou me alongando muito, tomando o seu tempo, mas quero dizer que
V. Exª encontra apoio em mim e na Bancada do PT.
Não existe nesta Bancada do Senado nenhum clima
hostil, muito pelo contrário. Há um clima de construir
um grande acordo para tentarmos, na próxima semana, votar unidos em torno da proposta do Governo do
salário mínimo. Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Senador Lindbergh. V. Exª, sempre com muita elegância e com muita competência, faz um aparte,
com o qual concordo na íntegra. Na mesma linha foi o
pronunciamento que ouvi do Senador Suplicy, assim
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como ouvi, pela imprensa, recentemente, o nosso Líder, de forma respeitosa, apontando que a Bancada
se reúne na próxima terça-feira.
Senador Jayme Campos.
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Senador
Paulo Paim, indiscutivelmente, as falas que V. Exª faz
sempre que usa a tribuna são sempre pertinentes.
Aqui tenho que testemunhar sua luta incessante, sobretudo sua luta em defesa do trabalhador brasileiro.
Entretanto, quando se fala que o salário mínimo hoje
é US$322.00 no Brasil, pergunta-se: houve avanço?
Ninguém pode desconhecer, acho que é verdadeiro.
Todavia, ainda é um dos piores salários mínimos, em
dólar, da América do Sul. Nós perdemos até para a
Venezuela, para o Equador etc. Parece-me que somos
o nono na colocação, no ranking da América do Sul.
Mas ninguém pode desconhecer que, no Brasil, houve essa recuperação no campo econômico e, por que
não, também no salário do trabalhador brasileiro. Foi
construído, como o senhor bem disse, pelas centrais
únicas, por esta Casa, essa possibilidade de somar
PIB e inflação, permitindo que fizéssemos a correção
desse achatamento, o que é histórico. Sobretudo, temos
que ver os nossos aposentados. Tem que prevalecer,
agora, o fator previdenciário, Senador Paulo Paim, que,
lamentavelmente, até agora, na prática, não aconteceu.
V. Exª lutou, aprovamos nesta Casa e, lamentavelmente, ainda não está sendo feito bom uso em defesa dos
nossos aposentados brasileiros. Todavia, quero, nesta
oportunidade, dizer que V. Exª não vai abrir mão desta
bandeira, indiscutivelmente, independente de quem
quer prender ou quer arrebentar. Imagino que V. Exª
vai ser sempre o defensor do trabalhador brasileiro,
que é uma das bandeiras que V. Exª sempre defendeu como Deputado Federal, como sindicalista, como
Senador. E não é por ameaça de quem quer que seja
que V. Exª vai abrir mão desta bandeira, que tem a
nossa solidariedade, tem o nosso respeito. Todas as
vezes em que o senhor levantou a sua voz na defesa
de política públicas em favor do trabalhador, V. Exª teve
apoio de Partidos que não eram o PT. V. Exª sempre
teve solidariedade, haja vista que, quando da votação,
aqui nesta Casa, do fator previdenciário, houve unanimidade: 100% votaram a favor dessa tese que V. Exª
sempre defendeu. Portanto, acho que todos nós, Senador Lindbergh, temos que defender esta bandeira,
seja qual for o Partido: seja Democratas, seja PSDB.
Acho que é obrigação nossa. Nós não podemos abrir
mão disso, em hipótese alguma, seja quem for o Presidente da República. O que precisamos é dar o devido valor àqueles que constroem a grandeza deste
País: o trabalhador. Não é só o empresariado, não! É
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o trabalhador que faz a riqueza. De tal maneira que
acho que esta bandeira não é apenas do PT; é de todos nós, homens públicos, que temos compromisso
com um Brasil melhor no amanhã, principalmente na
defesa do trabalhador brasileiro. Cumprimento V. Exª.
Sempre fui seu aliado nesta causa e em outras causas,
até porque o que V. Exª tem proposto aqui sempre é
em defesa dos interesses de toda uma coletividade,
que precisa de homens públicos do quilate, da estirpe
de V. Exª. Parabéns, Senador Paulo Paim!
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito obrigado, Senador Jayme Campos, pelo seu aparte, falando um pouco da trajetória nossa aqui ao longo destes
oito anos no Senado da República. No período em que
V. Exª teve a oportunidade de estar aqui, porque veio
num segundo momento, eleito com uma grande votação no seu Estado, sempre acompanhou as votações
no campo social em que eu tive que travar aquilo que
chamo do bom debate aqui nesta Casa.
Eu quero concluir, permita-me, Sr. Presidente,
se me der mais dois minutos, dizendo apenas que
entendo a posição das centrais sindicais. As centrais
sindicais defendem o acordo, porque é uma construção
coletiva essa política da inflação mais o PIB, que está
consagrada, na visão do Presidente Lula, até 2023. E
na visão agora da Presidenta Dilma – porque depois
pode mudar –, ela disse que, até o fim do mandato
dela, ela vai garantir, sim, a inflação mais o PIB para
todos os trabalhadores. Ela vai garantir essa política
de reposição, que é muito boa. Sou o defensor mais
intransigente dessa política.
Ora, quanto às centrais, é legítimo o papel delas.
Qual é o problema de as centrais levantarem a possibilidade de uma antecipação – que não vai ferir a política
salarial – em torno de três pontos percentuais, que se
aproximaria, então, de um número mais elevado que
os R$545,00? Fizeram o papel delas. A Câmara entendeu de modo diferente. Elas respeitaram. Assim é
a vida. Assim poderá ser no Senado. Elas sabem que,
no Senado, dificilmente se mudará o que foi aprovado
na Câmara. Mas nem por isso deixarão de ter suas
bandeiras históricas que sempre tiveram.
Então, quero aqui manifestar meu respeito e meu
carinho pelas centrais sindicais, por todas as confederações de trabalhadores e todas as entidades de
aposentados e pensionistas, que levantaram a possibilidade de antecipação sem prejuízo da política salarial
permanente – da inflação mais o PIB.
Falar e negociar é preciso. Qual é o problema? Eu
me lembro do tempo em que eu era sindicalista. Para
firmar o acordo, o dissídio coletivo, quantas vezes colocávamos lá inclusive uma cláusula das antecipações?
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Quantas vezes? Artigo, crise, demissão em massa; e
sentávamos de novo para negociar até a redução de
jornada com redução de salário. Qual o problema em
discutir? Não há possibilidade de acordo? Decide-se
no voto, como foi feito. Então, ficam aqui meus aplausos ao Movimento Sindical Brasileiro.
Há também mais uma de minha parte: não vejo
nenhuma questão tão polêmica quando alguém levanta um número diferente. São as suas convicções.
Eu tenho que discutir com ele, fazer o bom debate, o
bom combate no campo dos argumentos, e não nas
ofensas pessoais, o que não levará a nada.
Por isso, Sr. Presidente, quero dizer que esse
debate é um debate que deve ser feito, sim, mas um
debate qualificado, no mais alto nível, apontando para
a frente, para o horizonte, e não jogando pedras naqueles que porventura possam pensar diferente.
Acho que vamos caminhar bem. Vou torcer, é o
meu direito. Espero que, até o último minuto, lá nos 96
minutos do segundo tempo – é isso, não é? –, no último
minuto, se construa alguma alternativa que permita,
efetivamente, apontar sempre para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores e dos aposentados.
Era isso, meu Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
Senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná.
ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
O Senador Paim, do Rio Grande do Sul, deixou claro
a qualidade do clima que deve viger no Senado da República: de franqueza, de discussão aberta, de espaço
livre para o exercício de nossas convicções.
Se leio um desses jornalões brasileiros ou abro
um blog de jornalistas especializados, ouço, Senador Paim, falar em retaliações para quem não pensar
exatamente o que quer o Governo que nós pensemos
neste momento. Cortarão emendas, não nomearão
indicados.
Na verdade, estou a salvo dessas ameaças, que
não acredito que existam no Governo da Presidenta Dilma Rousseff. Mas estou a salvo acima de tudo porque
neste Governo tenho uma única indicação. E a minha
indicação é irremovível. A única indicação que tenho no
Governo da República, hoje, é a da Presidenta Dilma
Rousseff, que teve o meu apoio, a minha confiança. E
esse apoio se suportou na certeza de que Sua Excelência poderia fazer um excepcional Governo no Brasil.
Portanto, quero hoje falar um pouco sobre economia;
falar um pouco sobre experiências e possibilidades de
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condução da política econômica, da política social e
da política de empregos.
Talvez o meu pronunciamento de hoje, Senador
Gilvam, pudesse socorrer-se em Marshall McLuhan,
para quem cantar a nossa aldeia é ser universal. Assim,
para exemplificar meus pronunciamentos anteriores
aqui, no Senado, defendendo a prioridade da reforma
econômica sobre outras reformas, falo hoje sobre o
meu Estado do Paraná.
Canto a minha aldeia, para demonstrar que é
possível, com vontade política, criatividade, senso de
prioridade e amor ao povo, mudar realidades mesmo
nas circunstancias e limites de nossas atribuições,
da possibilidade jurisdicional de um Governador de
Estado.
Quando assumi, Senador Eunício, o Governo
do Paraná pela segunda vez, em janeiro de 2003,
verifiquei que o saldo de emprego com carteira assinada, nos dois mandatos de meu antecessor – saldo
de empregos é o número de novos empregos criados
menos os empregos que foram eliminados no período
– era de exatamente 37.882 empregos. Em oito anos,
a economia paranaense gerara menos de 40 mil empregos diretos, uma quantia infinitamente inferior à
procura de vagas.
Logo, o desafio era criar mais empregos, dar
ao trabalhador o passaporte para a cidadania, que é
a carteira assinada, o emprego formal com todas as
garantias que ele envolve.
O que fiz? Decidi trocar imposto por emprego.
Zerei o imposto das microempresas e reduzi a 2%,
em média, o imposto das pequenas empresas. Cortei
de 18% para 12% o ICMS sobre as compras internas. Cortei o imposto da cesta básica, sobre o trigo,
a avicultura, a suinocultura, a importação de bens de
capital, e assim por diante. Fui reduzindo, na medida
do possível e da minha jurisdição de Governador, os
impostos no Estado do Paraná.
Resultado, Senador Mozarildo: livres do imposto
ou com uma carga tributária diminuída, as empresas
passaram a contratar mais. E, quanto mais trabalhadores assalariados, maior o consumo agitando o comércio e movimentando a indústria.
Em breve tempo, o Paraná passou a ser o Estado que mais gerava empregos diretos no País e o
que apresentava as maiores taxas de crescimento do
comércio e da indústria; e o Estado em que micro e
pequenas empresas passaram a apresentar os melhores índices de longevidade, muito acima da média
brasileira.
Toda vez em que um setor determinado da economia apresentava dificuldades, o socorro do Governo
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era o corte de impostos, até que fosse restabelecido
o equilíbrio.
Em 2009, no aceso da crise financeira mundial,
cortei o imposto de mais ou menos 100 mil produtos
de consumo mais frequente, o que chamamos de produtos de consumo-salário, como alimentos, eletrodomésticos, remédios. Cortei o ICMS desses produtos,
para que o consumo não caísse, para que a crise não
tivesse impacto sobre o comércio, a indústria, os serviços e o emprego. E deu certo. O corte, sem nenhuma
dúvida, deu certo.
Quando decidi implantar essa política fiscal no
nosso Paraná, não faltou quem me advertisse sobre
os riscos da queda da arrecadação e da própria inviabilização do Estado. Balela. Desculpa de administrador
medroso, de governante preguiçoso. De uma só penada, mais de 80% das empresas paranaenses ficaram
livres do ICMS ou tiveram o imposto, notada e profundamente, reduzido. Concentramos a nossa atenção
nos grandes contribuintes, nos setores de energia, de
telefonia, de combustíveis e de bebidas.
Ao contrário de cair, a arrecadação aumentou,
porque aumentou o número de trabalhadores com carteira assinada, porque aumentou o consumo, porque
o fisco passou a agir seletivamente.
Para comparar, quando deixei o Governo do Paraná, em abril de 2010, haviam sido criados, em meu
Estado, mais de 750 mil empregos formais, com carteira assinada, contra menos de 38 mil empregos nos
oito anos do Governo que me antecedeu.
A política de troca, Senador Lindbergh, de impostos por emprego deu certo.
Sem intervenções milagrosas, sem prestidigitação, sem pirotecnia, com medidas simples e pontuais, transformamos a política fiscal e fazendária em
aliadas da produção, do emprego e do consumo. Não
tivemos medo de cortar imposto e fomos compensados por isso.
Paralelamente, instituímos o salário mínimo regional. Hoje – e, quando digo hoje, é o ano que passou, porque espero que o atual Governador corrija em
pelo menos 10% esse valor – o salário mínimo regional
no Paraná, vigente no ano passado e até agora, é de
R$765,00, o maior salário mínimo regional do País.
Chamo a atenção, fazendo um parêntese, dos nossos amigos do PSDB, que anunciam seu apoio aos
R$600,00 do salário da Dilma, mas que, tendo um Estado extraordinariamente mais desenvolvido do que o
Paraná, colocam, no atual ano e não no ano passado
como nós, R$600,00 no salário mínimo regional, enquanto que o do Paraná é de R$765,00.
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O PSDB, para dar credibilidade à sua proposta
de aumento do salário mínimo brasileiro, no mínimo,
deveria superar, com vantagem, o mínimo regional
do Paraná, uma vez, Lindbergh, que o Estado de São
Paulo é extraordinariamente mais desenvolvido que o
nosso Estado.
Mas não basta cortar impostos, não basta aumentar o número de trabalhadores com carteira assinada: é preciso remunerá-los adequadamente, para
que possamos formar um mercado interno forte e fazer
girar o círculo virtuoso da nossa economia.
Evidentemente, não foi uma tarefa tranquila a
instituição do salário mínimo paranaense. Tivemos
oposição de setores importantes do empresariado,
como a Federação das Indústrias. É impressionante
a resistência das chamadas classes produtoras, dos
sindicatos patronais a qualquer iniciativa que possa
significar melhoria de ganhos ou elevação de renda
dos trabalhadores.
Como hoje me espanta a reação dos burocratas
federais, dos insensíveis guardiães das contas públicas, à proposta de aumento do salário mínimo nacional. Todo ano é a mesma e tediosa discussão. Todo
ano, a Previdência vai quebrar. Todo ano, nesta época,
renova-se o pacto do patronato ganancioso com os
burocratas obtusos e, evidentemente, o famoso capital financeiro não produtivo, conhecido notadamente
como capital vadio.
Ao mesmo tempo, também nos limites de nossas
responsabilidades, voltamos a atenção do Governo
estadual para o campo. Vejam, das 374 mil propriedades rurais existentes no Paraná, 340 mil são da
agricultura familiar. É na pequena agricultura que se
cultivam praticamente todos os alimentos servidos na
mesa do brasileiro. O resto é commodity, agricultura
de exportação, extraordinariamente importante para
nossa balança comercial, mas muito pouco significativa no almoço e no jantar dos brasileiros.
O que aconteceu com a pequena agricultura brasileira nos portentosos anos 90, com o atrelamento da
nossa economia aos princípios neoliberais? Restou
abandonada. Sem crédito, sem assistência técnica.
Todas as atenções voltaram-se à produção de commodities agrícolas, para o agronegócio.
No Paraná, reconstruímos o sistema de apoio
à agricultura familiar. Retomamos a extensão rural e
lançamos três novos programas: o Fundo de Aval, o
Trator Solidário e a Irrigação Noturna.
Qual o primeiro grande entrave ao desenvolvimento da pequena propriedade? A falta de crédito. Sem
dúvida, a falta de crédito. O agricultor vai ao banco e
não consegue dar as garantias que o banco exige para
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liberar o empréstimo. Criamos, então, o Fundo de Aval,
transformando o Estado em avalista do pequeno agricultor – simplesmente avalizado pela Emater e pelo
Iapar, mostrando que produzia na terra –, sem nos
preocuparmos com o seu título de propriedade, uma
vez que, em muitas oportunidades, ele não existia porque o inventário do pai, do avô, do bisavô nem sequer
havia sido feito. Transformamos o Estado em avalista
do pequeno agricultor. Com o Governo garantindo o
empréstimo, o agricultor familiar passou a ter crédito
fácil e mais barato.
Depois de liberar o pequeno agricultor da ditadura creditícia, lançamos um programa para libertá-lo do
arado e da enxada, o programa Trator Solidário. Distribuímos cerca de sete mil tratores para modernizar a
agricultura familiar. Tratores financiados a longo prazo
e a preço extraordinariamente acessível. Fizemos um
registro de preço para uma compra em grande escala
e reduzimos o preço nacional em 30% a 40%.
Os efeitos da mecanização da pequena propriedade são fantásticos: aumenta a produção e a produtividade, eleva a renda da família, melhora a sua vida,
fixa-a à terra, decresce a fuga para a cidade.
Combinamos o programa Trator Solidário com
o programa Irrigação Noturna. A energia elétrica
produzida na madrugada pelas nossas usinas públicas, dissipava-se, sem uso. Decidimos aproveitá-la,
então, financiando equipamentos de irrigação para
os pequenos agricultores a tarifas de juros de 1% –
não ao mês, Senador Mozarildo, mas ao ano. Uma
tarifa simbólica apenas para o registro do número de
propriedades irrigadas. Os resultados estão sendo
magníficos.
Com assistência técnica, crédito, trator e irrigação, a agricultura familiar paranaense teve um grande
impulso. E, pela primeira vez no último quarto de século, o número de pequenas propriedades rurais no
meu Estado aumentou, rompendo uma tendência de
decréscimo que parecia irreversível, inelutável.
Senhoras e Senhores Senadores, assim, com
medidas simples, objetivas, com resultados claríssimos
avançamos na criação de empregos, na distribuição
de rendas, no fortalecimento da produção, na melhoria da vida de nossos cidadãos. E, como as senhoras
e os senhores que me escutam na TV Senado puderam ver, não foi nenhum bicho de sete cabeças fazer
as reformas e inovações que fizemos no Paraná. Nos
limites das atribuições e responsabilidades de um Governo estadual.
Não acredito que as Srªs e os Srs. Senadores,
especialmente os que fazem parte da tão numerosa
bancada de sustentação do Governo da Presidente
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Dilma, estejam satisfeitos com a realidade de vida dos
brasileiros, hoje. E que, muito menos, estejam alegres
com as taxas de juros, com a política cambial, com a
desindustrialização que se acelera ou, pelo menos, não
acompanha a velocidade do avanço das commodities
do nosso comércio externo, com as concessões à especulação financeira e à ganância dos rentistas.
Se nos julgamos capazes de produzir ideias e
propostas que provoquem alterações profundas nas
legislações eleitoral e partidária, a tal reforma política, será que somos menos capazes de enfrentar os
desafios da economia?
Sinto-me tentado, sem a agressividade dele, é
claro, a repetir James Carville, na campanha presidencial norte-americana de 1992, a dizer: “É a economia...” O problema é a economia. A reforma política
é importante; acredito que podemos fazê-la aqui no
Senado da República ou, pelo menos, a ela dar início,
mas a grande reforma é econômica. Eu, que sou um
fã e uma pessoa que tem uma crença muito grande
nas possibilidades e no sucesso da Presidente Dilma,
me preocupo com a visão conservadora deste início
de Governo e com o tratamento dado à economia, a
taxa de jutos mais alta do País, o salário mínimo praticamente congelado, num caminho que não me parece
ser o caminho acertado.
Obrigado pela tolerância do tempo, Presidente
Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra agora ao Senador Eunício
Oliveira, do PMDB do Ceará.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, já dizia o poeta Fernando Pessoa que “ (...) Mas o Tejo não é mais
belo que o rio que corre pela minha aldeia, porque o
Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia”...
No Ceará, diríamos que o Jaguaribe, ou o Salgado, ou o Cocó, tão agredidos pelo crescimento desordenado são mais belos do que o rio português porque
são eles que correm nas nossas cidades.
Sem dúvida, Sr. Presidente, a questão da qualidade de vida das pessoas é fundamental. Não é possível
falar disso sem debater o espaço onde moramos, onde
vivemos, os nossos Municípios. Mesmo em um mundo
globalizado, não temos como ver nossas cidades fora
do seu contexto. Assim, não há contradição em defendermos nossos manguezais e também o Amazonas,
ou o rio Nilo, todos importantes para as pessoas que
moram ao seu redor.
Vivemos, por isso, Srªs e Srs. Senadores, a construção de um novo municipalismo, que articula sua
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cidade com o mundo, que situa o lugar onde vivemos
com os compromissos intransigentes dos direitos do
nosso povo em sua demanda por saúde, educação,
emprego, cultura e tantas outras reivindicações.
O PMDB, Sr. Presidente, impunha esta bandeira em seu estatuto: construir uma cidade mais justa,
social e ecologicamente sustentável. A causa municipalista é um compromisso antigo do nosso partido e
também é o nosso compromisso. É de nossas fileiras
um dos maiores líderes do movimento municipalista,
o Presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziulkoski.
Esse projeto eu o comprei na planta. Durante
três mandatos de Deputado Federal, defendi a bandeira municipalista com muito vigor, tanto que tive a
honra de receber da minha querida Câmara Municipal
de Fortaleza a Medalha Mérito Municipalista, no fim
do ano passado.
Agora, como Senador e Presidente da CCJ do
Senado, quero resgatar a justa pauta de reivindicações
que o movimento pelos Municípios tem empunhado.
Hoje, nossas cidades são importantes entes federados, mesmo as cidades pequenas, que correspondem
a quase 85% de todo o território nacional.
Dos 5.563 Municípios, 5.037 possuem até cinquenta mil habitantes, e 54% da população vive em
localidades com até 150 mil pessoas.
Temos em nosso Estado, Sr. Presidente, a Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará
– Aprece –, que representa briosamente a Confederação.
Quero aqui também parabenizar a Presidente da
nossa entidade, Eliene Brasileiro, que é, sempre foi e
será uma batalhadora da causa municipalista.
Começou ontem e vai até amanhã, na minha
querida Fortaleza, a I Marcha Municipalista do Ceará, que está debatendo os desafios da gestão pública
inovadora.
Quero aqui saudar todos os integrantes desse
importante movimento.
Nós, em comum, temos defendido maior autonomia política, administrativa e financeira dos Municípios
e lamentamos que, após séculos de municipalismo, as
cidades ainda dependam das decisões da União e do
Estado. Embora tenhamos os princípios de autonomia
assegurados pela Constituição, os prefeitos continuam
pedindo favores à União e ao Estado e sofrendo as
influências do poder central.
Penso, Sr. Presidente, ser justo maior equidade
na distribuição do bolo tributário entre os três entes
da Federação e maior autonomia dos Municípios para
legislar sobre temas importantes, como a merenda
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escolar, regulamentada apenas por legislação federal.
Nossa pauta é extensa e urgente. Defendemos a distribuição dos royalties do pré-sal para todos os Municípios Brasileiros. Assim como a aprovação do projeto
de regulamentação da Emenda nº 29, da saúde, além
de um novo pacto federativo.
Nossa luta busca também alcançar mudanças
no modelo que centraliza recursos e conseguir a ampliação dos valores distribuídos aos Municípios, que
continuam enfrentando dificuldades para equilibrar
suas contas. Muitos programas são criados e repassados às prefeituras, fazendo crescer compromissos
com a educação e a saúde sem o devido repasse do
Governo Federal.
Todo cidadão precisa se conscientizar dessa
realidade e ingressar na luta que enfrentamos por
mudanças.
Há, também, questões urgentes a serem enfrentadas, como a ajuda aos Estados atingidos agora pelas
enchentes, mas muitas vezes pela grande estiagem
que chega às cidades do Nordeste brasileiro.
Temos de dar uma solução definitiva para isso,
para esse grande problema que aflige os nordestinos e
todos os brasileiros, fazendo um trabalho permanente
de prevenção, coordenado pela Defesa Civil.
Existem ainda, Sr. Presidente, outros desafios
colocados, como é o caso da renegociação de dívidas
dos Municípios junto à União; a elevação do percentual
do Fundo de Participação dos Municípios; a municipalização dos recursos do IPVA; e a regulamentação do
pagamento dos precatórios.
Vamos rediscutir, com grande lucidez, o Pacto
Federativo a partir dos efeitos provocados pela crise
econômica dos últimos anos.
A pauta de reivindicações abrange diversas áreas,
como a Educação, em que se destaca a necessidade
de revisão dos cálculos aplicados no custo/aluno do
transporte escolar público, dos repasses do Fundeb
e o piso salarial dos professores, que ainda não está
totalmente equacionado.
Na Fazenda, continua a grande luta de negociação das dívidas municipais com o INSS, que precisam
ser equalizadas. É preciso cuidar com eficiência da
coisa pública.
Uma medida urgente é a Reforma Fiscal, o que
deixará mais clara a divisão de competências entre cada
ente da Federação. Tenho defendido estas e outras reformas que trarão, Senador Requião, maior justiça ao
movimento municipalista, a que pertenço.
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Esses são compromissos que mantenho à frente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
do Senado.
É neste fórum que devemos debater e aprovar proposições que reforcem o movimento municipalista.
Sr. Presidente, são estes os nossos desafios:
A luta pela construção de cidades mais justas e
sustentáveis; por um transporte público mais digno,
em que as crianças não tenham que ser transportadas nos chamados paus de arara, como vemos no
Nordeste brasileiro; por uma moradia com respeito e
dignidade; e pelo acesso pleno à educação e à inclusão digital.
Estou aqui reapresentando emenda, assim como
fiz na Câmara, que isenta o transporte escolar de qualquer tipo de imposto, para que não tenhamos de ver
cenas tristes como as mostradas por um programa de
TV na semana passada, em que crianças vão para a
escola, como já disse, nos chamados paus de arara,
sem nenhum tipo de segurança.
Enfim, queremos discutir a questão municipalista,
para que tenhamos cidades cada vez mais humanizadas e voltadas para a cidadania.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – A Presidência comunica que recebeu da Liderança do PSDB as indicações para integrarem as
seguintes Comissões:
– de Assuntos Econômicos;
– de Assuntos Sociais;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Direitos Humanos e Participação Legislativa;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Relações Exteriores e Defesa Nacional;
– de Serviços de Infraestrutura;
– de Desenvolvimento Regional e de Turismo;
– de Agricultura e Reforma Agrária;
– de Ciência e Tecnologia; e
– da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças
Climáticas.
A Presidência designa os Senadores mencionados nos Ofícios nºs 21 a 30, 34 e 35-GLPSDB, para
comporem os colegiados referidos.
São os seguintes os ofícios:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Aduzo também que a Presidência recebeu
indicações da Liderança do PTB indicando membros
para as Comissões da Casa.

Sexta-feira 18 03901

São os seguintes os ofícios:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Os expedientes vão à publicação.
Sendo assim, ficam designados os Senadores do
PTB para comporem as Comissões referidas.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB –
RR) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 86, DE 2011
Com fundamento no artigo 50 da Constituição
Federal e combinado com os artigos 215 e 216 do
Regimento Interno do Senado Federal, solicito informações ao Ministério da Previdência Social, conforme
exposto abaixo:
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no
Amazonas tem um dos cinco piores prazos de concessão de benefícios aos segurados entre os órgãos da
Previdência Social no país. A média para atendimentos
dos requerimentos dos segurados no Estado é de 29
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dias, sendo que a média nacional é de 24 dias, segundo publicação do último Boletim Estatístico da Previdência Social. Em pior situação encontram-se ainda
os estados do Rondônia e Pará, com 34 dias, sendo
que os Estados de Roraima, Amapá, Acre e Tocantins
apresentam tempo médio de concessão de benefícios
de 11, 12, 13 e 17 dias, respectivamente.
Com base no exposto, solicitamos saber quais
os motivos que comprometem a agilidade na concessão dos benefícios e as providências para solucionar
esta situação.
Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 2011. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – A Presidência encaminhará o voto de aplauso solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
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O controle acionário muda? Quantos brasileiros
deixaram de ser acionistas, ou o que muda no quadro
de acionistas são questões, além das outras solicitadas que servirão de base para nosso entendimento do
tema. – Senadora Marinor Brito, PSOL – Pará.
(À Mesa para decisão.)

São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 89, DE 2011
REQUERIMENTO Nº 88, DE 2011
Requeiro, com base nos artigos 50, § 2º da Constituição Federal, combinado com ao artigo 216, inciso
I, do Regimento Interno do Senado Federal, observado o prazo constitucional de resposta, sob pena de
crime de responsabilidade, e considerando o anseio
nacional em razão das várias dúvidas e questões não
esclarecidas sobre as ações da Telebrás, sejam solicitadas ao Ministro das Comunicações as seguintes
informações :
1. Qual era o quadro de acionistas da
Telebrás, antes do agrupamento de ações?
E, qual o atual?
2. Quantos acionistas deixaram de sê-lo,
após o processo de agrupamento?
3. Excluindo a União, nomear os 1.000
(mil) maiores detentores de ações e respectivos percentuais, antes e depois do agrupamento de ações?
4. Qual a participação da União, antes e
depois do agrupamento de ações?
5. Como será a distribuição dos lucros
e dividendos após o agrupamento de ações?
Como foi o ultimo, antes do agrupamento de
ações?
6. Quanto será a participação desses
lucros e dividendos por ação, antes e depois
do agrupamento de ações?

Solicita informações ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações sobre as
ações de implementação do Plano Nacional para Banda Larga relativas ao Estado
do Amapá.
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 Senhor
Ministro de Estado das Comunicações sobre as ações
decorrentes do Plano Nacional para Banda Larga, relativas ao Estado do Amapá:
1. Que alternativas tecnológicas constantes do Plano Nacional para Banda Larga
se aplicam ao Estado do Amapá?
2. Que iniciativas, quanto à oferta, se pretende incentivar no Estado do Amapá?
3. Que ações decorrentes do Plano Nacional para Banda Larga estão previstas para o
Estado do Amapá, no âmbito do Ministério das
Comunicações ou de outros correlatos, com
vistas à implantação de Banda Larga?
4. Que programas e ações, decorrentes
do Plano Nacional para Banda Larga contemplam a implantação do mesmo no Estado do
Amapá?

Justificação

Justificação

O povo brasileiro é, na verdade, o verdadeiro
dono da Telebrás. Foi com o dinheiro do povo, arrecadado de maneira direta e individualizada, consumidor
por consumidor que promoveu a estrutura de funcionamento do sistema de telefonia e comunicação de
dados neste País.
Não se pode, expurgar da discussão o consumidor que antes era investidor e, principalmente, do
processo decisório da forma e modo com que essas
alterações afetarão a economia daqueles que, antes
investiram e agora perdem sem poderem manifestarse. Mas, também merece atenção o resultado e a real
situação da Telebrás, antes e depois desse agrupamento de ações.

O Governo Federal, por meio do Ministério das
Comunicações, anunciou o Plano Nacional para Banda
Larga, intitulado “O Brasil em Alta Velocidade”, com o
objetivo de massificar, até 2014, a oferta de acessos a
banda larga e promover o crescimento da capacidade
da infra-estrutura de telecomunicações do País e tendo
como metas 30 milhões de acessos banda larga fixa
e 60 milhões de banda larga móvel, com o que visa,
segundo o Sumário Executivo do referido Plano:
“-Acelerar a entrada da população na moderna Sociedade da Informação;
– Promover maior difusão das aplicações de Governo Eletrônico e facilitar aos cidadãos o uso dos
serviços do Estado;
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– Contribuir para a evolução das redes de telecomunicações do país em direção aos novos paradigmas
de tecnologia e arquitetura que se desenham no
horizonte futuro, baseados na comunicação sobre o protocolo IP;
– Contribuir para o desenvolvimento industrial e tecnológico do país, em particular do setor de tecnologias de informação e comunicação (TICs);
– Aumentar a competitividade das empresas brasileiras, em especial daquelas do setor de TICs, assim
como das micro, pequenas e médias empresas
dos demais setores econômicos;
– Contribuir para o aumento do nível de emprego no
país;
– Contribuir para o crescimento do PIB brasileiro”.
O Estado do Amapá é a Unidade da Federação
mais isolada do País, apenas acessível por via fluvial
e aérea, não fazendo parte, inclusive, do Sistema Integrado Nacional de energia, e onde qualquer serviço público ou privado de banda larga não pôde, até o
presente, se implantar, impedindo, inclusive, os governos estadual e municipais de cumprirem a legislação
no que respeita a disponibilização de dados e informações para o público, além de outras implicações
para o desenvolvimento da educação, da cultura, e
da economia.
O conhecimento das informações relativas aos
programas e ações decorrentes do Plano Nacional para
Banda Larga aplicáveis ou especialmente desenhadas
para o Estado do Amapá é de extrema importância para
que os setores público e privado possam participar do
processo de tomada de decisões, inclusive quanto a
eventuais proposições que se façam necessárias na
elaboração do PPA 2011/2014, tanto por parte do Governo Estadual como por parte do Governo Federal,
com a necessária aprovação do Poder Legislativo.
Eis, assim, o que motiva e justifica o que ora
requeiro.
Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodrigues.
(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 90, DE 2011
Solicita informações ao Senhor Ministro de Estado da Defesa sobre o estado
de implementação da Estratégia Nacional
de Defesa, aprovada pelo Decreto nº 6.703,
de 18 de dezembro de 2008, da Presidência da República, especificamente no que
refere ao item 23, subitem 9 do Anexo ao
Decreto.
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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
de Estado da Defesa sobre a implementação da Estratégia Nacional de Defesa:
1. Foram realizados pela Marinha do Brasil os estudos e preparativos para estabelecer,
em lugar próprio, o mais próximo possível da
foz do Rio Amazonas, uma base naval de
uso múltiplo, comparável, na abrangência e
na densidade de seus meios, à Base Naval
do Rio de Janeiro, previstos no subitem 9, do
Item 23 do Anexo “Estratégia Nacional de Defesa” do Decreto Nº 6.703, de 18 de dezembro
de 2008?
2. Se os estudos e preparativos foram
realizados ou estão em andamento, quais conclusões são apontadas pelos estudos e que
providências foram tomadas a título de preparativos?
3. Qual a previsão orçamentária para a
realização dos estudos e preparativos referidos e quanto já foi executado?
Justificação
A implementação da Estratégia Nacional de Defesa, aprovada pelo Decreto N.º 6.703, de 18 de dezembro de 2011, da Presidência da República, é de
fundamental importância para a segurança, para o
exercício da soberania nacional, para o desenvolvimento tecnológico, e para contribuir, ao lado das demais
políticas, para a integração nacional, para o combate
às desigualdades regionais e sociais, e ainda, como
instrumento de promoção de desenvolvimento sustentável, pela construção de infra-estrutura, pela geração
e disseminação de conhecimento e pela formação de
capital humano, em especial na Amazônia.
Com efeito, a Estratégia Nacional de Defesa, em
tela, no item 10 – Priorizar a Amazônia, assim destaca
a importância da Região:
“A Amazônia representa um dos focos
de maior interesse para a defesa. A defesa
da Amazônia exige avanço de projeto de desenvolvimento sustentável e passa pelo trinômio monitoramento/controle, mobilidade e
presença.”
“O Brasil será vigilante na reafirmação
incondicional de sua soberania sobre a Amazônia brasileira. Repudiará, pela prática de
atos de desenvolvimento e de defesa, qualquer
tentativa de tutela sobre as suas decisões a

Fevereiro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

respeito de preservação, de desenvolvimento
e de defesa da Amazônia. Não permitirá que
organizações ou indivíduos sirvam de instrumentos para interesses estrangeiros – políticos
ou econômicos – que queiram enfraquecer a
soberania brasileira. Quem cuida da Amazônia brasileira, a serviço da humanidade e de
si mesmo, é o Brasil.”
No 11 – Desenvolver, para fortalecer a mobilidade, a capacidade logística, sobretudo na região amazônica, assim destaca:
“Daí a importância de se possuir estruturas de transporte e de comando e controle
que possam operar em grande variedade de
circunstâncias, inclusive sob as condições
extraordinárias impostas por um conflito armado”.
No 12 – Desenvolver, para atender aos requisitos
de monitoramento/controle, mobilidade e presença, o
conceito de flexibilidade no combate, assim dispõe:
“Isso exigirá, sobretudo na Força Terrestre, que as forças convencionais cultivem
alguns predicados atribuídos a forças nãoconvencionais”.
“Somente Forças Armadas com tais predicados estarão aptas para operar no amplíssimo espectro de circunstâncias que o futuro
poderá trazer”.
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Com efeito a Estratégia Nacional de Defesa, no
que diz respeito à Amazônia, certamente complementará as ações já em andamento na Região, a exemplo
do SIVAM, e incluirão outras como “os estudos e preparativos para estabelecer, em lugar próprio, o mais
próximo possível da foz do rio Amazonas, uma base
naval de uso múltiplo, comparável, na abrangência e
na densidade de seus meios, à Base Naval do Rio de
Janeiro”, como impactos significativos sobre a sócioeconomia amazônica, podendo atuar como instrumento
indutor de investimentos públicos e privados em todos
os setores econômicos.
Eis porque o conhecimento de informações sobre
a implementação da Estratégia Nacional de Defesa,
em particular no que ela define para a Amazônia, é
vital para que o Congresso Nacional possa contribuir
com o processo de tomada de decisão, envolvendo
os governos estaduais da Amazônia e a sociedade, e
embasam o que ora requeiro.
Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodrigues.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão despachados à Mesa para decisão
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Nada mais havendo a tratar, está encerrada
a presente sessão.
(Levanta-se a Sessão às 19 horas e 1
minuto.)

COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 54ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)
Bahia
Bloco-PDT - João Durval*
Bloco-PSB - Lídice da Mata**
Bloco-PT - Walter Pinheiro**

Rio Grande do Sul
Bloco-PMDB - Pedro Simon*
Bloco-PP - Ana Amelia**
Bloco-PT - Paulo Paim**

Ceará

Rio de Janeiro
Bloco-PP - Francisco Dornelles*
Bloco-PT - Lindbergh Farias**
Bloco-PRB - Marcelo Crivella**

Bloco-PC DO B - Inácio Arruda*
Bloco-PMDB - Eunício Oliveira**
Bloco-PT - José Pimentel**

Paraíba

Maranhão
PTB - Epitácio Cafeteira*
Bloco-PMDB - João Alberto Souza**
Bloco-PMDB - Lobão Filho** (S)

Pará
PSDB - Mário Couto*
PSDB - Flexa Ribeiro**
PSOL - Marinor Brito**

PSDB - Cícero Lucena*
Bloco-PMDB - Vital do Rego**
Bloco-PMDB - Wilson Santiago**

Espírito Santo
Bloco-PT - Ana Rita* (S)
Bloco-PR - Magno Malta**
Bloco-PMDB - Ricardo Ferraço**

Pernambuco
Bloco-PMDB - Jarbas Vasconcelos*
PTB - Armando Monteiro**
Bloco-PT - Humberto Costa**

São Paulo
Bloco-PT - Eduardo Suplicy*
PSDB - Aloysio Nunes Ferreira**
Bloco-PT - Marta Suplicy**

Minas Gerais
Bloco-PR - Clésio Andrade* (S)
PSDB - Aécio Neves**
PPS - Itamar Franco**

Piauí
PTB - João Vicente Claudino*
Bloco-PP - Ciro Nogueira**
Bloco-PT - Wellington Dias**

Rio Grande do Norte
Bloco-PMDB - Garibaldi Alves* (S)
DEM - José Agripino**
Bloco-PV - Paulo Davim** (S)

Santa Catarina
Bloco-PMDB - Casildo Maldaner* (S)
Bloco-PMDB - Luiz Henrique**
PSDB - Paulo Bauer**

Goiás
PSDB - Cyro Miranda* (S)
DEM - Demóstenes Torres**
PSDB - Lúcia Vânia**

Alagoas
PTB - Fernando Collor*
Bloco-PP - Benedito de Lira**
Bloco-PMDB - Renan Calheiros**

Mato Grosso
DEM - Jayme Campos*
Bloco-PR - Blairo Maggi**
Bloco-PDT - Pedro Taques**

Sergipe
DEM - Maria do Carmo Alves*
Bloco-PSB - Antonio Carlos Valadares**
Bloco-PSC - Eduardo Amorim**

Mandatos
*: Período 2007/2015

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

**: Período 2011/2019

Amazonas
Bloco-PT - João Pedro* (S)
Bloco-PMDB - Eduardo Braga**
Bloco-PC DO B - Vanessa Grazziotin**

Paraná
PSDB - Alvaro Dias*
Bloco-PT - Gleisi Hoffmann**
Bloco-PMDB - Roberto Requião**

Acre
Bloco-PT - Anibal Diniz* (S)
Bloco-PT - Jorge Viana**
Bloco-PMN - Sérgio Petecão**

Mato Grosso do Sul
PSDB - Marisa Serrano*
Bloco-PT - Delcídio do Amaral**
Bloco-PMDB - Waldemir Moka**

Distrito Federal
PTB - Gim Argello* (S)
Bloco-PDT - Cristovam Buarque**
Bloco-PSB - Rodrigo Rollemberg**

Rondônia
Bloco-PDT - Acir Gurgacz*
Bloco-PP - Ivo Cassol**
Bloco-PMDB - Valdir Raupp**

Tocantins
DEM - Kátia Abreu*
Bloco-PR - João Ribeiro**
Bloco-PR - Vicentinho Alves**

Amapá
Bloco-PMDB - José Sarney*
Bloco-PMDB - Gilvam Borges**
PSOL - Randolfe Rodrigues**

Roraima
PTB - Mozarildo Cavalcanti*
Bloco-PT - Angela Portela**
Bloco-PMDB - Romero Jucá**

COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS
1) REFORMA DO REGIMENTO INTERNO - 2008
Finalidade: Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto de Resolução para reforma do Regimento
Interno do Senado Federal.
(Requerimento nº 208, de 2008, de iniciativa da Mesa do Senado Federal, aprovado em 5.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.622, de 2008, do Senador Marco Maciel, aprovado em 10.12.2008)
Número de membros: 6
PRESIDENTE: VAGO (1)
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO

(2)

Leitura: 05/03/2008
Instalação: 06/11/2008
Prazo prorrogado: 30/06/2009
Prazo prorrogado: 31/08/2009
Prazo prorrogado: 22/12/2009
Prazo prorrogado: 17/07/2010
Prazo final prorrogado: 22/12/2010

MEMBROS
VAGO
VAGO
VAGO
VAGO
VAGO
VAGO
Notas:
1. Em 6.11.2008, o Senador Marco Maciel foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
2. Em 6.11.2008, o Senador Antonio Carlos Valadares foi eleito Vice-Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
*. Em 11.11.2008 foi aprovada a criação de uma sexta vaga na Comissão (Requerimento nº 1.356/2008).
**. Em 29.04.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 496, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 30.06.2009.
***. Em 30.06.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 794, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 31.08.2009.
****. Em 19.08.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.032, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2009.
*****. Em 1.12.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.584, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 17.07.2010.
******. Em 1º.09.2010, lido e aprovado o Requerimento nº 799, de 2010, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2010.

Secretário(a): Antonio Oscar Guimarães Lóssio
Telefone(s): 33033511
Fax: 33031176
E-mail: antiossio@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

2) FÓRUM SOCIAL MUNDIAL
Finalidade: Representar o Senado Federal no Fórum Social Mundial (FSM) - 2011, entre os dias 06 e 11
de fevereiro de 2011, na cidade de Dakar, no Senegal.
(Requerimento nº 963, de 2010, do Senador Inácio Arruda, aprovado em 15.12.2010)
Número de membros: 5
COORDENADOR:
MEMBROS
Senador Inácio Arruda (PC DO B)

3) REFORMA POLÍTICA
Finalidade: Elaborar, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, Anteprojeto de Reforma Política.
(Ato do Presidente do Senado Federal Nº 24, de 2011)
Número de membros: 12 titulares e 6 suplentes
PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles (PP-RJ)
Designação: 10/02/2011

TITULARES

SUPLENTES

Senador Francisco Dornelles (PP)

1. Senador Humberto Costa (PT)

Senador Itamar Franco (PPS)

2. Senador Vital do Rego (PMDB)

Senador Fernando Collor (PTB)

3. Senador Waldemir Moka (PMDB)

Senador Aécio Neves (PSDB)

4. Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

Senador Roberto Requião (PMDB)

5. Senadora Ana Amelia (PP)

Senador Luiz Henrique (PMDB)

6. Senador Vicentinho Alves (PR)

Senador Wellington Dias (PT)
Senador Jorge Viana (PT)
Senador Demóstenes Torres (DEM)
Senador Pedro Taques (PDT)
Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)
Senador Eduardo Braga (PMDB)

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes

Secretário(a): Adriana Tavares Sobral de Vito
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3303-4605 /3303-3516
Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Econômicos 7, de 2005)
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes

Secretário(a): Adriana Tavares Sobral de Vito
Telefone(s): 3303-4605 /3303-3516
Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
Número de membros: 21 titulares e 21 suplentes

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 11:30 hs - Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa
Telefone(s): 3303-3515
Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br

2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 12/2005, da Comissão de Assuntos Sociais, com o objetivo
da Valorização das Pessoas com Deficiência.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Sociais 12, de 2005)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515
Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br

2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA
DA SAÚDE
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 9/2005, do Senador Papaléo Paes, com o objetivo de
Promoção, Acompanhamento e Defesa da Saúde.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Sociais 9, de 2005)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515
Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DO EMPREGO E DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 11/2009, do Senador Paulo Paim , com o objetivo da Defesa
do Emprego e da Previdência Social.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Sociais 11, de 2009)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515
Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Eunício Oliveira (PMDB-CE)
VICE-PRESIDENTE: Senador José Pimentel (PT-CE)

(1)
(1)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
José Pimentel (PT)

1. Ana Rita (PT)

Marta Suplicy (PT)

2. Anibal Diniz (PT)

Pedro Taques (PDT)

3. Jorge Viana (PT)

Vicentinho Alves (PR)

4. Acir Gurgacz (PDT)

Magno Malta (PR)

5. João Ribeiro (PR)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

6. Clésio Andrade (PR)

Inácio Arruda (PC DO B)

7. Rodrigo Rollemberg (PSB)

Marcelo Crivella (PRB)

8. Vanessa Grazziotin (PC DO B)

Bloco Parlamentar PMDB/PP/PSC/PMN/PV ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Eunício Oliveira (PMDB)
Renan Calheiros (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)
(2)

(3,4)

2. Eduardo Braga (PMDB)

Romero Jucá (PMDB)

3. Wilson Santiago (PMDB)

Vital do Rego (PMDB)

4. Gilvam Borges (PMDB)

Luiz Henrique (PMDB)

5. Lobão Filho (PMDB)

Roberto Requião (PMDB)

6. Waldemir Moka (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

7. Benedito de Lira (PP)

Sérgio Petecão (PMN)

8. Eduardo Amorim (PSC)

(5)

PSDB
Aécio Neves

1. Mário Couto

Aloysio Nunes Ferreira

2. Flexa Ribeiro

Alvaro Dias

3. Paulo Bauer

PTB
Armando Monteiro

1.

Gim Argello

2.

DEM
Kátia Abreu

1. Demóstenes Torres

PSOL
Randolfe Rodrigues

1. Marinor Brito

Notas:
1. Em 09.02.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Eunício Oliveira e José Pimentel, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
2. Em 10.02.2011, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN na Comissão, em substituição ao Senador
Eduardo Braga. (OF. Nº 29/2011-GLPMDB)
3. Vago em virtude de o Senador Renan Calheiros ter sido designado membro titular do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN na Comissão, em substituição ao
Senador Eduardo Braga. (OF. Nº 29/2011-GLPMDB)
4. Em 16.02.2011, o Senador Valdir Raupp é designado como 1º suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão. (OF.Nº 42/2011-GLPMDB)
5. Em 16.02.2011, o Senador Eduardo Braga é designado como 2º suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador
Valdir Raupp. (OF.Nº 41/2011-GLPMDB)

3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - IMAGEM E PRERROGATIVAS PARLAMENTARES
Finalidade: Assessorar a Presidência do Senado em casos que envolvam a imagem e as prerrogativas dos
parlamentares e da própria instituição parlamentar.
Número de membros: 5 titulares

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br

3.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQJ nº 4/2003, dos Senadores Ney Suassuna e Tasso Jereissati, com
o objetivo de acompanhar sistematicamente a questão da segurança pública em nosso País.
(Requerimento Da Comissão De Constituição, Justiça E Cidadania 4, de 2003)
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
Designação: 28/10/2009

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br

3.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ANÁLISE DO PRS Nº 96, DE 2009 - REFORMA
ADMINISTRATIVA
Finalidade: Análise do PRS nº 96, de 2009, que "Altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal,
instituído pela Resolução nº 58, de 1972, e posteriores modificações".
Designação: 10/02/2010

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - CE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:00HS - Plenário nº 15 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3303-3498
Fax: 3303-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E COMUNICAÇÃO
SOCIAL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RCE nº 26/2000, doSenador José Fogaça e outros, com o objetivo
de Acompanhamento das ações Cinema, Teatro, Música e Comunicação Social.
Número de membros: 12 titulares e 12 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3303-3498
Fax: 3303-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO
Finalidade: Subcomissão criada pelo RCE nº 1/2002, do Senador José Sarney.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3303-3498
Fax: 3303-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

4.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
Designação: 22/09/2009

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3303-3498
Fax: 3303-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO
CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CMA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:30HS - Plenário nº 6 - ALA NILO COELHO
Telefone(s): 3303-3935
Fax: 3303-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

5.1) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RMA nº 11, de 2007, com o obejtivo de analisar os problemas
ambientais e sociais decorrentes dos chamados "lixôes" e apresentar propostas para a solução destes
problemas, propondo parâmetros, metodologias e orbigações a serem adotadas pelos municípios.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3303-3935
Fax: 3303-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

5.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA ÁGUA
Finalidade: Encaminhamento de soluções legislativas sobre os problemas ainda existentes da gestão e
distribuição dos recursos hídricos no Brasil.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
Instalação: 27/10/2009

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3303-3935
Fax: 3303-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

5.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DA COPA DO MUNDO DE
2014 E DAS OLIMPÍADAS DE 2016
Finalidade: Acompanhamento, fiscalização e controle das obras financiadas com dinheiro público para a
Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016.
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
Instalação: 29/09/2009
Atualização: 16/10/2009

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3303-3935
Fax: 3303-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

5.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS
DA USINA DE BELO MONTE
Finalidade: Subcomissão criada pelo RMA nº 20, de 2010, com o obejtivo de acompanhar a execução das
obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.
Leitura: 10/05/2010
Instalação: 13/05/2010

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3303-3935
Fax: 3303-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - CDH
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 12:00HS - Plenário nº 2 - ALA NILO COELHO
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005
Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
Finalidade: Subcomissão criada pelo RCH nº 76/2007, do Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, com o objetivo de acompanhar as ações em Defesa da Mulher.
(Requerimento Comissão De Direitos Humanos E Legislação Participativa 76, de 2007)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005
Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO E
ACOMP. DA REGUL. FUNDIÁRIA DA AMAZÔNIA LEGAL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDH nº 29/2009, do Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, com o objetivo de acompanhar a execução da regularização fundiária das ocupações
incidentes em terras situadas em áreas da União, no âmbito da Amazônia Legal.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005
Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

6.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DA JUVENTUDE
E DO IDOSO
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDH nº 25/2010, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, com o objetivo de acompanhar as ações em defesa da criança, do adolescente, da juventude
e do idoso.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005
Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS 10:00 hs - Plenário nº 7 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR
Finalidade: Subcomissão criada pelos RRE´s nº 4 e 11/2003, do Senador Marcelo Crivella e do Senador
Tião Viana, respectivamente, com o objetivo de estudar, propor e adotar as medidas necessárias à
implementação das propostas aprovadas no " I Encontro Ibérico da Comunidade de Brasileiros no Exterior",
dentro do "Projeto Brasileiros no Exterior".
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RRE nº 3/2003, do Senador Heráclito Fortes, com o objetivo de
acompanhar, estudar e monitorar a implementação das políticas públicas nacionais decorrentes dos esforços
mundiais para o combate ao aquecimento global, que se iniciaram com a Conferência-Quadro sobre
Mudança Climática, assinado no Rio de Janeiro, em 1992, assim como contribuir para o aperfeiçoamento
dessa implementação, sob a perspectiva da política externa brasileira, por meio da formulação de
proposições de normas e quaisquer outros atos que forem da competência do Poder Legislativo.

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RRE nº 5/2006, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, com o objetivo de tratar de assuntos de seu interesse.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RRE nº 2/2009, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, com o objetivo de acompanhar as ações na Faixa de Fronteira.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - CI
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 8:30HS - Plenário nº 13 - Ala Alexandre Costa
Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

8.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - PLANO DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQI nº 6/2007, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, com o
objetivo de acompanhar a implementação do Plano de Aceleração do Crescimento - PAC.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

8.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
URBANO
Finalidade: Debater temas relacionados à infraestrutura e desenvolvimento urbano.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 14:00HS Telefone(s): 3303-4282
Fax: 3303-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - CRA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 12:00HS Telefone(s): 3303-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br

10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3303-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br

10.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - IRRIGAÇÃO NA REGIÃO CENTRO-OESTE
Finalidade: Avaliar, no prazo de noventa dias, as razões do descumprimento do inciso I do art. 42 do Ato
das Disposições Transitórias, que estabelece que, durante vinte e cinco anos, a União aplicará vinte por
cento dos recursos destinados à irrigação na região Centro-Oeste.
Designação: 11/05/2010

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3303-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA - CCT
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 08:45HS Telefone(s): 3303-1120
Fax: 3303-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br

11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3303-1120
Fax: 3303-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br

COMPOSIÇÃO
CONSELHOS e ÓRGÃOS
1) CORREGEDORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 17, de 1993)
SENADORES

CARGO
CORREGEDOR
1º CORREGEDOR SUBSTITUTO
2º CORREGEDOR SUBSTITUTO
3º CORREGEDOR SUBSTITUTO
Atualização: 01/02/2011

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 20, de 1993)
Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Eleição Geral: 19/04/1995 4ª Eleição Geral: 13/03/2003
2ª Eleição Geral: 30/06/1999 5ª Eleição Geral: 23/11/2005
3ª Eleição Geral: 27/06/2001 6ª Eleição Geral: 06/03/2007

Atualização: 01/02/2011

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br

3) PROCURADORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 40, de 1995)
Número de membros: 5 titulares
Atualização: 01/02/2011

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
(Resolução do Senado Federal nº 02, de 2001.)
Número de membros: 15 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação:
2ª Designação:
3ª Designação:
4ª Designação:
5ª Designação:

MEMBROS
PMDB
PT
Gleisi Hoffmann (PR)

(1)

PSDB
Lúcia Vânia (GO)

PTB
Mozarildo Cavalcanti (RR)

(2)

DEM
Maria do Carmo Alves (SE)

(3)

PR
PP
Ciro Nogueira (PI)

PDT
PSB
Lídice da Mata (BA)

PC DO B
Vanessa Grazziotin (AM)

PSOL
Marinor Brito (PA)

(4)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

PSC
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

(5)

03/12/2001
26/02/2003
03/04/2007
12/02/2009
11/02/2011

Eduardo Amorim (SE)

PPS
PMN
Sérgio Petecão (AC)

PV
Paulo Davim (RN)
Atualização: 16/02/2011
Notas:
1. Indicada para ocupar a vaga do PT, conforme Of. nº 14/2011 ¿ GLDPT, de 15.02.2011, lido na sessão da mesma data.
2. Indicado para ocupar a vaga do PTB, conforme Of..nº 038/2011 ¿ GLPTB, de 15.02.2011, lido na sessão da mesma data
3. Indicada para ocupar a vaga do DEM, conforme Of..nº 008/2011 ¿ GLDEM, de 15.02.2011, lido na sessão da mesma data
4. Indicada para ocupar a vaga do PSOL, conforme Of.nº 034/2011 ¿ GSMB, de 16.02.2011, lido na sessão da mesma data.
5. Indicada para ocupar a vaga do PCdoB, conforme Of..nº 003/2011 ¿ GLPCdoB, de 15.02.2011, lido na sessão da mesma data.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-4561/3303-5258 Fax:3303-5258
E-mail:scop@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

5) CONSELHO DO DIPLOMA JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES
(Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009)
Número de membros: 16 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação: 23/03/2010

MEMBROS
PMDB
PT
PSDB
PTB
DEM
PR
PP
PDT
PSB
PC DO B
PSOL
PRB
PSC
PPS
PMN
PV
Atualização: 03/02/2011

6) CONSELHO DA COMENDA DE DIREITOS HUMANOS DOM HÉLDER CÂMARA
(Resolução do Senado Federal nº 14, de 2010)
Número de membros: 16 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação: 30/11/2010

MEMBROS
PMDB
PT
PSDB
PTB
DEM
PR
PP
PDT
PSB
PC DO B
PSOL
PRB
PSC
PPS
PMN
PV
Atualização: 03/02/2011

7) OUVIDORIA DO SENADO FEDERAL
(Ato da Comissão Diretora nº 05, de 2005 - Resolução do Senado Federal nº 01, de 2005)
SENADOR

CARGO
OUVIDOR-GERAL
Atualização: 02/02/2011

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento - SCOP
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

8) PROJETO JOVEM SENADOR
(Resolução do Senado Federal nº 42, de 2010)
Número de membros: 16 titulares

MEMBROS
PMDB
PT
PSDB
PTB
DEM
PR
PP
PDT
PSB
PC DO B
PSOL
PRB
PSC
PPS
PMN
PV
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

CONSELHOS
CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL
(Criado pelo Decreto Legislativo nº 70, de 23.11.1972)
(Regimento Interno baixado pelo Ato nº 1, de 1973-CN)

COMPOSIÇÃO
Grão-Mestre: Presidente do Senado Federal
Chanceler: Presidente da Câmara dos Deputados
MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

MESA DO SENADO FEDERAL

PRESIDENTE

PRESIDENTE

Deputado Marco Maia (PT-RS)

Senador José Sarney (PMDB-AP)

1ª VICE-PRESIDENTE

1ª VICE-PRESIDENTE

Rose de Freitas (PMDB-ES)

Marta Suplicy (PT-SP)

2º VICE-PRESIDENTE

2º VICE-PRESIDENTE

Eduardo da Fonte (PP-PE)

Wilson Santiago (PMDB-PB)

1º SECRETÁRIO

1º SECRETÁRIO

Eduardo Gomes (PSDB-TO)

Cícero Lucena (PSDB-PB)

2º SECRETÁRIO

2º SECRETÁRIO

Jorge Tadeu Mudalen (DEM-SP)

João Ribeiro (PR-TO)

3º SECRETÁRIO

3º SECRETÁRIO

Inocêncio Oliveira (PR-PE)

João Vicente Claudino (PTB-PI)

4º SECRETÁRIO

4º SECRETÁRIO

Júlio Delgado (PSB-MG)

Ciro Nogueira (PP-PI)

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MINORIA

LÍDER DA MINORIA

Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG)
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA

Eunício Oliveira (PMDB-CE)
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

(Atualizada em 9.2.2011)
SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Senado Federal – Anexo II - Térreo
Telefones: 3303-4561 e 3303-5258
scop@senado.gov.br

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
(13 titulares e 13 suplentes)
(Criado pela Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 2004)
Presidente:
Vice-Presidente:
LEI Nº 8.389/91, ART. 4º

TITULARES

Representante das empresas de rádio
(inciso I)
Representante das empresas de televisão
(inciso II)
Representante de empresas da imprensa
escrita (inciso III)
Engenheiro com notório conhecimento na
área de comunicação social (inciso IV)
Representante da categoria profissional
dos jornalistas (inciso V)
Representante da categoria profissional
dos radialistas (inciso VI)
Representante da categoria profissional
dos artistas (inciso VII)
Representante
das
categorias
profissionais de cinema e vídeo (inciso
VIII)
Representante da sociedade civil
IX)

(inciso

Representante da sociedade civil (inciso
IX)
Representante da sociedade civil (inciso
IX)
Representante da sociedade civil (inciso
IX)
Representante da sociedade civil (inciso
IX)
1ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 5.6.2002
2ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 22.12.2004

SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Senado Federal – Anexo II - Térreo
Telefones: (61) 3311-4561 e 3311-5258
scop@senado.gov.br - www.senado.gov.br/ccs

SUPLENTES

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
(Criado pela Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 2004)

COMISSÕES DE TRABALHO

01 – COMISSÃO DE REGIONALIZAÇÃO E QUALIDADE DA PROGRAMAÇÃO E DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

02 – COMISSÃO DE TECNOLOGIA DIGITAL

03 – COMISSÃO DE TV POR ASSINATURA

04 – COMISSÃO DE MARCO REGULATÓRIO

05 – COMISSÃO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO

SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Senado Federal – Anexo II - Térreo
Telefones: (61) 3311-4561 e 3311-5258
scop@senao.gov.br
www.senado.gov.br/ccai

REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO PARLAMENTO DO MERCOSUL
Resolução nº 01, de 2007 – CN
COMPOSIÇÃO
18 Titulares (9 Senadores e 9 Deputados) e 18 Suplentes (9 Senadores e 9 Deputados)
Designação:
Presidente:
Vice-Presidente:
Vice-Presidente:

SENADORES
TITULARES

SUPLENTES

DEPUTADOS
TITULARES

SUPLENTES

Secretaria: Câmara dos Deputados - Anexo II - Sala T/28 – 70160-900 Brasília – DF / Brasil Fones: (55) 61 3216-6871 / 6878 Fax: (55) 61 3216-6880
e-mail: cpcm@camara.gov.br
www.camara.gov.br/mercosul

MESA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL

PRESIDENTE: Parlamentar Ignacio Mendoza Unzain (Py)

VICE-PRESIDENTE: Parlamentar Rubén Martínez Huelmo (Uy)
VICE-PRESIDENTE: Parlamentar José Juan Bautista Pampuro (Ar)
VICE-PRESIDENTE:

(Br)

Secretaria: Câmara dos Deputados - Anexo II - Sala T/28 – 70160-900 Brasília – DF / Brasil
Fones: (55) 61 3216-6871 / 6878 Fax: (55) 61 3216-6880
e-mail: cpcm@camara.gov.br
www.camara.gov.br/mercosul

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

COMPOSIÇÃO
Presidente:

Vice-Presidente:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MINORIA

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Senado Federal – Anexo II - Térreo
Telefones: 3303-4561 e 3303- 5258
scop@senado.gov.br
www.senado.gov.br/ccai

PODER LEGISLATIVO
SENADO FEDERAL
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL
PREÇO DAS ASSINATURAS
SEMESTRAL
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - s/o porte (cada) R$ 58,00
Porte do Correio
R$ 488,40
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - c/o porte (cada) R$ 546,40
ANUAL
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - s/o porte (cada) R$ 116,00
Porte do Correio
R$ 976,80
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - c/o porte (cada) R$ 1.092,80
.

NÚMEROS AVULSOS
Valor do Número Avulso
Porte Avulso

R$ 0,50
R$ 3,70
ORDEM BANCÁRIA

UG - 020054
GESTÃO - 00001
EMISSÃO DE GRU PELO SIAFI
UG - 020054
GESTÃO - 00001
COD. – 70815-1
Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de Empenho a favor do FUNSEN
ou fotocópia da Guia de Recolhimento da União - GRU, que poderá ser retirada no
SITE: http://www.tesouro.fazenda.gov.br código de recolhimento apropriado e o
número de referência: 20815-9 e 00002 e o código da Unidade favorecida – UG/gestão:
020054/00001 preenchida e quitada no valor correspondente à quantidade de
assinaturas pretendidas e enviar a esta Secretaria.
Para Órgãos Públicos integrantes do SIAFI, deverá ser seguida a rotina acima
EMISSÃO DE GRU SIAFI.
OBS.: QUANDO HOUVER OPÇÃO DE ASSINATURA CONJUNTA DOS DIÁRIOS
SENADO E CÂMARA O DIÁRIO DO CONGRESSO
NACIONAL SERÁ
FORNECIDO GRATUITAMENTE.
Maiores informações pelos telefones: (0XX-61) 3303-3803/4361, fax:3303-1053
Serviço de Administração Econômica Financeira / Controle de Assinaturas, falar com
Mourão.
SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
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CNPJ: 00.530.279/0005-49
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