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SUMÁRIO
1 – ATA DA 14ª SESSÃO, DELIBERATIVA
ORDINÁRIA, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2011
1.1 – ABERTURA
1.2 – EXPEDIENTE
1.2.1 – Comunicação
Da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao
Governo no Senado Federal, de substituição de
membro suplente na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. (Ofício nº 14/2011, de 22 do
corrente)................................................................
1.2.2 – Comunicação da Presidência
Arquivamento dos Projetos de Resolução nºs
66, de 2002; 53, de 2003; e 2, de 2004. ................
1.2.3 – Avisos do Tribunal de Contas da
União
Nº 26, de 2011 (nº 118/2011, na origem), encaminhando cópia do Acórdão nº 291/2011, bem
como dos respectivos relatório e voto que o fundamentam, referente à representação formulada
pela Secretaria de Macroavaliação Governamental
– Semag, acerca da fixação, para o exercício de
2011, dos percentuais individuais de participação
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
relativos à parcela da contribuição de intervenção
no domínio econômico (CIDE) a ser distribuída nos
termos do inciso III do art. 159 da Constituição Federal (TC 000.750/2011-5).....................................
Nº 27, de 2011 (nº 89/2011, na origem), encaminhando cópia do Acórdão nº 212/2011, bem
como dos respectivos relatório e voto que o fundamentam, referente ao envio de pronunciamento formulado no Plenário do Senado Federal pelo
ex-Senador Heráclito Fortes, contendo denúncias
de irregularidades em diversos empreendimentos
ou programas federais em execução no Estado do
Piauí........................................................................
Nº 148, de 2011, na origem, encaminhando
cópia do Acórdão nº 262, de 2011, bem como dos
respectivos relatório e voto que o fundamentam, referente a pedido de reexame, pelo Ministério Público,
acerca da legalidade da aplicação dos percentuais
previstos nas Leis nºs 11.169 e 11.170, de 2005; e
11.383, de 2006, sobre a parcela denominada VPNI
(TC 017.941/2005-9). ............................................
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1.2.4 – Mensagens da Presidente da República
Nº 41, de 2011 (nº 31/2011, na origem), que
submete à apreciação do Senado a indicação da
Senhora Irene Vida Gala, Ministra de Segunda
Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixadora do Brasil junto à República de Gana.....
Nº 42, de 2011 (nº 32/2011, na origem), que
submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor André Mattoso Maia Amado, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata
do Ministério das Relações Exteriores, para exercer
o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino da
Bélgica, e, cumulativamente, junto ao Grão-Ducado
de Luxemburgo, desde que obtido o agrément do
governo desse país. ..............................................
Nº 43, de 2011 (nº 33/2011, na origem), submetendo à apreciação do Senado a indicação do
Senhor Pedro Luiz Carneiro de Mendonça, Ministro
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o
cargo de Embaixador do Brasil junto à República
da África do Sul, e, cumulativamente, junto à República de Maurício e ao Reino do Lesoto. ...........
Nº 44, de 2011 (nº 34/2011, na origem), que
submete à apreciação do Senado a indicação do
Senhor Renato Luiz Rodrigues Marques, Ministro
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do
Quadro Especial do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil junto à República de Belarus........................
Nº 45, de 2011 (nº 35/2011, na origem), que
submete à apreciação do Senado a indicação do
Senhor Carlos Alberto Lopes Asfora, Ministro de
Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Especial do Ministério das Relações Exteriores,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto
à Geórgia. ..............................................................
Nº 46, de 2011 (nº 36/2011, na origem), que
submete à apreciação do Senado a indicação do
Senhor Vergniaud Elyseu Filho, Ministro de Segunda Classe do Quadro Especial da Carreira de
Diplomata do Ministério das Relações Exteriores,
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para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto
à República da Estônia. . .......................................
Nº 47, de 2011 (nº 37/2011, na origem), que
submete à apreciação do Senado a indicação do
Senhor Pedro Henrique Lopes Borio, Ministro de
Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para, exercer o
cargo de Embaixador do Brasil junto à República
Democrática Social do Sri Lanka e, cumulativamente, junto à República das Maldivas.........................
Nº 48, de 2011 (nº 38/2011, na origem), que
submete à apreciação do Senado a indicação do
Senhor Marco Antonio Diniz Brandão, Ministro de
Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto à
República da India, exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto ao Reino do Butão..........................
1.2.5 – Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado nº 56, de 2011, de
autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, que altera o art. 72 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de
1991, que “Institui a Unidade Fiscal de Referência,
altera a legislação do imposto de renda e dá outras
providências............................................................
Projeto de Lei do Senado nº 57, de 2011, de
autoria do Senador Marcelo Crivella, que acrescenta o parágrafo 5º ao art 8º da Lei nº 8.906, de
4 de julho de 1994 (Estatuto da Advocacia) , a fim
de estatuir hipótese de dispensa de Exame de Ordem.........................................................................
Projeto de Lei do Senado nº 58, de 2011, de
autoria do Senador Inácio Arruda, que altera as Leis
nºs 11.482, de 31 de maio de 2007; nº 7.713, de 22
de dezembro de 1988; e 9.250, de 26 de dezembro
de 1995; reajustando as faixas de renda do imposto
de renda e os valores das deduções......................
1.2.6 – Leitura de proposta de emenda à
Constituição
Nº 4, de 2011, tendo como primeira signatária a Senadora Marisa Serrano, que acrescenta os
§§ 2º a 4º ao art. 84 da Constituição Federal, para
fixar prazo para o Presidente nomear autoridades
judiciárias ou enviar os respectivos nomes à deliberação do Senado Federal. .................................
1.2.7 – Discursos do Expediente
SENADOR WALTER PINHEIRO – Registro
da participação de S. Exª. Na edição 2011 do Congresso Mundial de Tecnologia Móvel, realizado em
Barcelona, na Espanha. ........................................
SENADOR INÁCIO ARRUDA, como Líder –
Registro do compromisso do PCdoB com o êxito
do Governo Dilma Rousseff....................................
SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA –
Considerações sobre o projeto que trata do novo
valor do salário mínimo...........................................
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SENADOR PAULO PAIM – Elogios à Presidente Dilma Rousseff pelo anúncio de que pretende
criar o Ministério da Micro e Pequena Empresa.....
SENADOR VITAL DO RÊGO – Indignação
com falha do Banco do Brasil no repasse para
as prefeituras paraibanas da verba destinada ao
ICMS.......................................................................
SENADOR SERGIO PETECÃO, como Líder – Apelo em favor da aprovação amanhã, pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, de
relatório favorável à volta do antigo fuso horário no
Estado do Acre.......................................................
SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN – Cumprimentos ao Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, pelo combate à dengue no Estado do Amazonas...................................................................
SENADOR RICARDO FERRAÇO – Homenagem ao jornal Folha de S.Paulo pelo transcurso
de seus 90 anos.....................................................
1.2.8 – Leitura de requerimento
Nº 102, de 2011, de autoria do Senador Ricardo Ferraço, solicitando voto de pesar pelo falecimento do Cônego Maurício Mattos Pereira..........
1.2.9 – Comunicações
Da Liderança do DEM no Senado Federal,
de indicação de membros para integrarem a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização. (Ofício nº 11/2011, de 22 do corrente). Designação do Senador Jayme Campos e
da Senadora Kátia Abreu, como titular e suplente
respectivamente, para comporem a referida Comissão..................................................................
Da Liderança do DEM no Senado Federal,
de indicação de membros para integrarem as Comissões de Assuntos Econômicos; de Assuntos
Sociais; de Constituição, Justiça e Cidadania; de
Educação, Cultura e Esporte; de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
de Direitos Humanos e Legislação Participativa; de
Relações Exteriores e Defesa Nacional; de Serviços de Infraestrutura; de Desenvolvimento Regional
e Turismo; de Agricultura e Reforma Agrária; e de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (Ofício nº 12/2011, de 22 do corrente).
Designação de membros, na qualidade de titulares
e suplentes, para comporem os colegiados mencionados.................................................................
Da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
no Senado Federal, de indicação de membros para
integrarem a Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária (Ofício nº 24/2011, de 22 do corrente).
Designação de membros, na qualidade de titulares
e suplentes, para comporem o colegiado mencionado. . ....................................................................
Da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
no Senado Federal, de indicação de membros para
integrarem a Comissão de Assuntos Econômicos
(Ofício nº 16/2011, de 22 do corrente). Designação
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de membros, na qualidade de titulares e suplentes,
para comporem o colegiado mencionado. . ...........
1.2.10 – Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR ROBERTO REQUIÃO – Comentários sobre a contradição entre posicionamentos
anteriores e atuais adotados pelo Governo e pela
Oposição em relação ao salário mínimo................
1.2.11 – Comunicação
Da Liderança do Bloco PMDB-PP-PSC-PMNPV no Senado Federal, de indicação de membros
para integrarem as Comissões de Assuntos Econômicos; de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática; de Desenvolvimento Regional e
de Turismo; de Serviços de Infraestrutura; de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle; de Agricultura e Reforma Agrária; e de
Relações Exteriores e Defesa Nacional. (Ofícios
nºs 51, 53 e 55 a 59/2011, de 22 do corrente) Designação de membros, na qualidade de titulares e
suplentes, para comporem os colegiados mencionados......................................................................
1.2.12 – Discursos do Expediente (continuação)
SENADORA MARINOR BRITO, como Líder –
Repúdio a atitude do Prefeito de Manaus, Amazonino
Mendes, que agrediu com palavras uma moradora
da área de risco na periferia de Manaus................
SENADOR LINDBERGH FARIAS – Estarrecimento com o rumo que a Oposição quer dar à
discussão sobre o salário mínimo..........................
SENADOR PAULO DAVIM, como Líder – Visita da Caravana da Dengue, ação organizada pelo
Ministério da Saúde, ao Rio Grande do Norte........
1.2.13 – Comunicação
Da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
no Senado Federal, de indicação de membros para
integrarem as Comissões de Relações Exteriores e
Defesa Nacional; de Educação, Cultura e Esporte; de
Serviços de Infraestrutura; de Assuntos Sociais; de
Direitos Humanos e Legislação Participativa; de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle; de Desenvolvimento Regional e Turismo;
e de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática (Ofícios nºs 15, 17, 18, 19, 20, 22,
23 e 25/2011, de 22 do corrente). Designação de
membros, na qualidade de titulares e suplentes,
para comporem os colegiados mencionados.........
1.2.14 – Leitura de requerimentos
Nº 103, de 2011, de autoria da Senadora
Vanessa Grazziotin, solicitando informações ao
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia. .........
Nº 104, de 2011, de autoria do Senador Ciro
Nogueira, solicitando informações ao Ministro de
Estado da Integração Nacional. ............................
Nº 105, de 2011, de autoria do Senador Marcelo Crivella e outros Srs. Senadores, solicitando
realização de Sessão Especial em comemoração

04571

04571

04574

04576

04578

04582

04583

04584

04585

Quarta-feira 23

ao nonagésimo aniversário de fundação do jornal
Folha de S.Paulo...................................................
1.2.15 – Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI –
Reflexão sobre o papel da Amazônia no Brasil e
no mundo................................................................
SENADOR MARCELO CRIVELLA, como Líder – Necessidade de previsão de dispositivo legal
na reforma política que possibilite o aumento do
número de mulheres no Parlamento.......................
SENADOR WALDEMIR MOKA – Defesa da
aprovação da Medida Provisória nº 504, de 2010,
que flexibiliza a operacionalização e a atuação da
Embrapa no exterior...............................................
SENADOR HUMBERTO COSTA, como Líder – Resposta ao Senador Alvaro Dias que fez a
defesa de requerimento referente a pedido de auditoria ao TCU nas obras de reforma do Palácio do
Planalto...................................................................
SENADORA GLEISI HOFFMANN – Comentários a matéria publicada no jornal O Estado de
S. Paulo sobre a violência contra a mulher no Brasil. Registro da apresentação de projeto de lei que
propõe a alteração da Lei dos Juizados Especiais
Cíveis e Criminais, de modo a explicitar a proibição
de aplicação da suspensão condicional do processo
aos crimes regidos pela Lei Maria da Penha..........
SENADOR MÁRIO COUTO – Crítica ao estabelecimento do reajuste do salário mínimo por
meio de decreto presidencial..................................
1.3 – ORDEM DO DIA
1.3.1 – Apreciação de matéria
Requerimento nº 106, de 2011, de autoria do
Senador Romero Jucá e outros Líderes, solicitando
urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 1, de
2011. Aprovado.....................................................
1.3.2 – Item único
Projeto de Lei da Câmara nº 26, de 2008 (nº
6.785/2006, na Casa de origem, do Deputado Celso
Russomanno), que dispõe sobre a obrigatoriedade
de os serviços de registros civis de pessoas naturais comunicarem à Receita Federal e à Secretaria
de Segurança Pública os óbitos registrados, acrescentando parágrafo único ao art. 80 da Lei nº 6.015,
de 31 de dezembro de 1973. Aprovado, com as
Emendas nºs 1 e 2-CCJ........................................
Redação final das Emendas do Senador ao
Projeto de Lei da Câmara nº 26, de 2008 (Parecer
nº 17, de 2011-CDIR). Aprovada. À Câmara dos
Deputados..............................................................
1.3.3 – Apreciação de matérias
Requerimento nº 107, de 2011, de autoria do
Senador Francisco Dornelles e outros Srs. Senadores, solicitando o desarquivamento do Projeto de
Lei do Senado nº 310, de 2006. Aprovado............
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Requerimento nº 108, de 2011, de autoria do
Senador José Agripino e outros Srs. Senadores,
solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei
da Câmara nº 60, de 2003. Aprovado...................
Requerimento nº 51, de 2011, lido em sessão
anterior. Aprovado.................................................
1.4 – APÓS A ORDEM DO DIA
1.4.1 – Leitura de requerimento
Nº 109, de 2011, de autoria do Senador Walter
Pinheiro, solicitando autorização para desempenho
de missão no exterior, no período de 10 a 17 do
corrente. ................................................................
1.4.2 – Discursos
SENADOR WILSON SANTIAGO – Apelo ao
Ministro da Integração Nacional para a retomada,
pelo Exército Brasileiro, da distribuição de água no
Estado da Paraíba, através de carro-pipa..............
SENADOR JOÃO PEDRO – Justificação pela
apresentação de requerimento no sentido da realização de uma Sessão Especial destinada a homenagear os 20 anos do MERCOSUL. .....................
1.4.3 – Leitura de requerimento
Nº 110, de 2011, de autoria do Senador João
Pedro e outros Srs. Senadores, solicitando a realização de Sessão Especial destinada a homenagear
o transcurso dos 20 anos do Mercosul. . ...............
1.4.4 – Discursos (continuação)
SENADORA MARTA SUPLICY – Indignação
com os abusos cometidos por delegados da Polícia
Civil de São Paulo contra uma escrivã, conforme
imagens que circularam durante o final de semana,
na internet e nos telejornais...................................
SENADOR FLEXA RIBEIRO – Críticas à regra de reajuste anual do salário mínimo, proposta
pelo Poder Executivo; e outros assuntos................
1.4.5 – Comunicação
Da Liderança do PT e do Bloco de Apoio
ao Governo no Senado Federal, de indicação de
membro para integrar a Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional. (Ofício nº 21/2011,
de 22 do corrente). Designação do Senador Inácio Arruda, como suplente, para compor a referida
Comissão.............................................................
1.4.6 – Discursos (continuação)
SENADOR CASILDO MALDANER – Considerações sobre a reforma tributária........................
SENADOR RANDOLFE RODRIGUES – Preocupação com as modificações propostas para o
Código Florestal em projeto de lei que tramita na
Câmara dos Deputados..........................................
1.4.7 – Questão de Ordem
Suscitada pelo Senador Itamar Franco a respeito da aprovação do Requerimento nº 106, de
2011, de urgência, para o Projeto de Lei da Câmara
nº 1, de 2011..........................................................
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1.4.8 – Discursos (continuação)
SENADOR WELLINGTON DIAS – Relato da
participação de S. Exª no Fórum dos Governadores
do Nordeste, realizado em Aracaju/SE, que contou
com a participação da Presidente Dilma Rousseff;
e outros assuntos...................................................
SENADOR CÍCERO LUCENA – Críticas ao
governo da Paraíba pelos descontos, sem prévio
aviso, nos repasses de recursos às prefeituras do
Estado; e outros assuntos......................................
1.4.9 – Comunicação
Da Liderança do Governo no Senado Federal, de indicação dos Senadores Jorge Viana e
Vital do Rego para comporem o quadro de ViceLíderes do Governo (Ofício nº 13/2011, de 22 do
corrente)................................................................
1.4.10 – Discursos (continuação)
SENADOR EDUARDO SUPLICY – Relato
de documento encaminhado a S. Exª pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho; e
outros assuntos......................................................
1.4.11 – Leitura de requerimento
Nº 111, de 2011, de autoria do Senador Ricardo Ferraço e outros Srs. Senadores, solicitando
a realização de Sessão Especial em homenagem
aos 90 anos do jornal Folha de S.Paulo...............
1.4.12 – Comunicação da Presidência
Realização de sessão deliberativa ordinária
amanhã, dia 23, às 14 horas, com Ordem do Dia
anteriormente designada........................................
1.5 –ENCERRAMENTO
2 – EMENDAS
Nºs 1 a 9, apresentadas à Medida Provisória
nº 525, de 2011......................................................
3 – ATOS ADMINISTRATIVOS
3.1 – ATO DO PRESIDENTE
Nº 7, de 2011 – Republicação.......................
3.2 – PORTARIAS DO PRESIDENTE
Nºs 14 e 15, de 2011....................................
4 – AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR JOSÉ
SARNEY, EM 22-2-2011
SENADO FEDERAL
5 – COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL
6 – COMISSÕES PARLAMENTARES DE
INQUÉRITO
7 – COMISSÕES TEMPORÁRIAS
8 – COMISSÕES PERMANENTES E SUAS
SUBCOMISSÕES
CAE – Comissão de Assuntos Econômicos
CAS – Comissão de Assuntos Sociais
CCJ – Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania
CE – Comissão de Educação, Cultura e Esporte
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CMA – Comissão de Meio Ambiente e Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle
CDH – Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
CRE – Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional
CI – Comissão de Serviços de Infra-Estrutura
CDR – Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo
CRA – Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária
CCT – Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
9 – CONSELHOS E ÓRGÃOS
Corregedoria Parlamentar (Resolução nº 17,
de 1993)
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
(Resolução nº 20, de 1993)
Procuradoria Parlamentar (Resolução nº 40,
de 1995)
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Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha
Lutz (Resolução nº 2, de 2001)
Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes
(Resolução nº 35, de 2009)
Conselho da Comenda de Direitos Humanos
Dom Hélder Câmara (Resolução nº 14, de 2010)
Ouvidoria do Senado Federal (Resolução nº
1, de 2005)
Projeto Jovem Senador (Resolução nº 42,
de 2010)
CONGRESSO NACIONAL
10 – CONSELHOS E ÓRGÃOS
Conselho da Ordem do Congresso Nacional
(Decreto Legislativo nº 70, de 1972)
Conselho de Comunicação Social (Lei nº
8.389, de 1991)
Representação Brasileira no Parlamento do
Mercosul (Resolução nº 2, de 1992)
Comissão Mista de Controle das Atividades
de Inteligência – CCAI (Lei nº 9.883, de 1999)
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Ata da 14ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 22 de fevereiro de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Marta Suplicy, dos Srs. Wilson Santiago e
Cícero Lucena, da Srª Vanessa Grazziotin, e dos Srs. João Pedro, Vital do Rêgo e Paulo Paim

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerrase às 20 horas e 25 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:

Fevereiro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Há número regimental. Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:

Ofício nº 14/2011 – GLDBAG
Brasília, 22 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Humberto Costa como membro suplente na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ, em substituição à Senadora Vanessa Grazziotin, em vaga destinada ao Bloco de Apoio ao Governo.
Senador Humberto Costa, Líder do PT e do
Bloco de Apoio ao Governo.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin.
Bloco/PCdoB – AM) – Será feita a substituição solicitada.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência comunica ao Plenário
que os Projetos de Resolução nº 66, de 2002, 53,
de 2003, e 2, de 2004, serão arquivados, nos termos
do art. 332 do Regimento Interno
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04061

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu, do Tribunal
de Contas da União, os seguintes Avisos:
– nº 26, de 2011 (nº 118/2011, na origem), encaminhando cópia do Acórdão nº 291/2011, bem como
dos respectivos relatório e voto que o fundamentam, referente à representação formulada pela
Secretaria de Macroavaliação Governamental –
Semag, acerca da fixação, para o exercício de
2011, dos percentuais individuais de participação
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
relativos à parcela da contribuição de intervenção
no domínio econômico (CIDE) a ser distribuída
nos termos do inciso III do art. 159 da Constituição Federal (TC 000.750/2011-5); e
– nº 27, de 2011 (nº 89/2011, na origem), encaminhando cópia do Acórdão nº 212/2011, bem
como dos respectivos relatório e voto que o fundamentam, referente ao envio de pronunciamento
formulado no Plenário do Senado Federal pelo
ex-Senador Heráclito Fortes, contendo denúncias de irregularidades em diversos empreendimentos ou programas federais em execução no
Estado do Piauí.
São os seguintes os Avisos:
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – As matérias vão à Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu o Aviso nº
148, de 2011, na origem, do Tribunal de Contas da
União, que encaminha cópia do Acórdão nº 262, de
2011, bem como dos respectivos relatório e voto que
o fundamentam, referente a pedido de reexame, pelo
Ministério Público, acerca da legalidade da aplicação
dos percentuais previstos nas Leis nºs 11.169 e 11.170,
de 2005; e 11.383, de 2006, sobre a parcela denominada VPNI (TC 017.941/2005-9).
É o seguinte o Aviso:
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Aviso nº 148-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2011
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Senado Federal
Brasília-DF
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido nos autos do processo
nº TC 017.941/2005-9, pelo Plenário desta Corte na
Sessão Ordinária de 9-2-2011, acompanhado do Relatório e do voto que o fundamentam.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – O expediente vai à Primeira-Secretaria.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin.
Bloco/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu as
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seguintes Mensagens da Senhora Presidente da
República:
São as seguintes as Mensagens:
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – As matérias vão à Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
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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 57, DE 2011
Acrescenta o parágrafo 5º ao art. 8º da
Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto
da Advocacia), a fim de estatuir hipótese de
dispensa de Exame de Ordem.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 8º da Lei nº 8.906, de 4 de julho de
1994 passa a vigorar acrescido do seguinte § 5º:
“Art. 8º ...................................................
...............................................................
§ 5º. Ficam dispensados de Exame de
Ordem, para inscrição como advogado, os
bacharéis em Direito que, há pelo menos dez
anos, se encontrem militando em atividades
forenses, à exceção daqueles que se encontrem em situação de incompatibilidade, a teor
do disposto no art. 28 desta Lei. (NR)”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Os resultados dos Exames de Ordem têm sido
maculados com escândalos que apontam vazamento
de questões das provas aplicadas aos bacharéis em
Direito, causando, em conseqüência, forte impacto na
sociedade, especialmente no âmbito da comunidade
jurídica.
São, também, emblemáticos os resultados dos
Exames de Ordem realizados em 2004, em que foram
reprovados 68% dos candidatos no Mato Grosso do
Sul, 69% em Tocantins, 70% no Pará, 79% no Mato
Grosso; 74,5% na Paraíba, 76% em Goiás, 86% no
Paraná; e 86,7% em São Paulo.
Diante desse quadro, torna-se inadmissível que
a responsabilidade por esse desastroso desempenho
seja atribuída apenas aos bacharéis, que, diante da
impossibilidade da obtenção de êxito nos Exames de
Ordem, veem o seu investimento financeiro – que,
muitas vezes, é da família inteira – e tempo tornarse inútil.
Sensível a essa situação, observa-se que o Congresso Nacional vem procurando buscar de uma solução para esse caso mediante propostas de alteração
legislativa, a exemplo de alguns projetos de lei, em
tramitação nesta Casa, como é o caso do PLS nº 186,
de 2006, do Senador Gilvam Borges, que pretende
simplesmente abolir o Exame de Ordem; e o PLS nº
43, de 2009, de minha autoria, estabelecendo, como
critério de renovação do reconhecimento dos cursos
de graduação das instituições de educação superior,
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o desempenho médio dos seus ex-formandos nos respectivos exames de proficiência.
Contudo, como o problema se arrasta, ainda sem
solução, deixando milhares de aspirantes a advogado
impedidos de exercer sua profissão, estamos propondo uma medida capaz de atenuar tal situação – e que
não se incompatibiliza com o PLS nº 43, de 2009 –, a
fim de que sejam dispensados do Exame de Ordem
os bacharéis em Direito que, há pelo menos dez anos,
se encontrem militando em atividades forenses, como
é o caso dos estagiários, com exceção daqueles impedidos de advogar.
Sala das Sessões, – Senador Marcelo Crivella.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994
Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e
a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
....................................................................................
Art. 8º Para inscrição como advogado é necessário:
I – capacidade civil;
II – diploma ou certidão de graduação em direito,
obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada
e credenciada;
III – título de eleitor e quitação do serviço militar,
se brasileiro;
IV – aprovação em Exame de Ordem;
V – não exercer atividade incompatível com a
advocacia;
VI – idoneidade moral;
VII – prestar compromisso perante o conselho.
§ 1º O Exame da Ordem é regulamentado em
provimento do Conselho Federal da OAB.
§ 2º O estrangeiro ou brasileiro, quando não
graduado em direito no Brasil, deve fazer prova do título de graduação, obtido em instituição estrangeira,
devidamente revalidado, além de atender aos demais
requisitos previstos neste artigo.
§ 3º A inidoneidade moral, suscitada por qualquer
pessoa, deve ser declarada mediante decisão que
obtenha no mínimo dois terços dos votos de todos os
membros do conselho competente, em procedimento
que observe os termos do processo disciplinar.
§ 4º Não atende ao requisito de idoneidade moral
aquele que tiver sido condenado por crime infamante,
salvo reabilitação judicial.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Os projetos que acabam de ser
lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
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Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que passo a ler.
É lida a seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A proposta de emenda à Constituição que acaba de ser lida está sujeita às disposições
constantes nos arts. 354 e seguintes do Regimento
Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Srª Presidente, peço a palavra como líder do PCdoB.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Senador Inácio Arruda.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Pela ordem, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Pois não.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Peço a palavra
para uma comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Comunicação inadiável, Senador
Ricardo Ferraço.
Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Srª Presidente, para uma comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Para uma comunicação inadiável,
o Senador Paulo Paim.
Estão inscritos, então, o Senador Inácio Arruda
pela liderança, primeiro orador inscrito; o Senador
Ricardo Ferraço e o Senador Paulo Paim, para uma
comunicação inadiável, e a Senadora Vanessa. Eu
havia pedido inscrição também para uma comunicação inadiável.
Iniciamos os nossos trabalhos, primeiro, convidando os oradores inscritos para usar da palavra, nesta
sessão, por 10 minutos.
Senador Walter Pinheiro, primeiro orador inscrito.
V. Exª está com a palavra.
Em seguida, o Senador Inácio Arruda falará pela
Liderança do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Presidente desta sessão, Senadora Vanessa Grazziotin, Srªs e Srs. Senadores, meus caros ouvintes
e telespectadores, tanto da Rádio Câmara quanto da
Rádio Senado, da TV Câmara e da TV Senado.
Portanto, nesta hora, Srª Presidente, quero dizer
da nossa alegria de voltar à tribuna num momento inclusive importante para que nós saudemos as diversas
transformações que experimentamos pelo mundo afora
e que as oportunidades têm permitido a este nosso
País de, no mesmo instante, no mesmo momento, ter
a proeza de experimentar aquilo que o mundo, até tem-

Quarta-feira 23

04555

pos atrás, bem remotos, ainda tratávamos como algo
que pudéssemos dizer do passado ou simplesmente
um local de desova daquilo que não servia mais para
o chamado Primeiro Mundo.
Chego hoje de uma viagem a Barcelona, na Espanha, onde participei, durante toda a semana passada, da edição 2011 do Congresso Mundial de Tecnologia Móvel.
O Mobile World Congress é o maior evento global de tecnologia móvel, o maior evento do setor. Nele
se discutem, anualmente, não só as novidades. Não se
trata de um congresso onde nós simplesmente possamos tratar das coisas a partir do que é belo aos olhos
ou da chegada de novas ferramentas que viabilizam,
para aqueles que podem, o acesso à bela imagem ou o
toque sutil a uma tela de celular ou o uso de um tablet,
mas, num novo momento, discutimos, Senador Aloysio
Nunes, na cidade de Barcelona, como incluir milhares,
milhões de cidadãos pelo mundo afora, a partir daquilo
que a tecnologia disponibiliza hoje. Milhares de empresários, agentes governamentais, membros do Poder
Legislativo e, eu diria, principalmente representantes
de Governo discutiram as políticas pautadas, como o
melhor uso do espectro de frequência, a melhor forma
de incluir milhões de cidadãos pelo mundo afora e, ao
mesmo tempo, como apresentar soluções para que, na
área da educação, da saúde, da segurança, na área
da agricultura, no serviço ao cidadão, nos serviços de
e-gov, de que forma isso pode avançar.
Muito se tem falado do crescimento de banda larga. No Brasil, inclusive no dia de hoje, comemora-se
uma nova marca, mas é preciso que essa marca seja
comemorada a partir, verdadeiramente, da inclusão
de milhões e milhões de brasileiros, que, mesmo tendo acesso ao celular, não podem ser tratados pura e
simplesmente como usuários de uma nova ferramenta
que lhes permite só a voz transmitir de um lado para o
outro o simples alô. Essa era acabou. Essa fase vai-se
extinguindo, vai chegando ao seu final. Mas é necessário dar a essa mudança algo extremamente novo,
permitir que essas pessoas possam, além do acesso
à voz, terem a oportunidade de acessar os serviços.
Em 2010, foram ativadas mais de 14 milhões de
novas conexões, mas ainda é possível encontrar uma
cobertura plena no solo brasileiro, mas, ao mesmo
tempo, encontrar diversas cidades sem a inclusão.
Comemora-se, no dia de hoje, a alta taxa da chegada
da banda larga, mas em torno de 1.500 Municípios.
Este Brasil tem mais de 5.600 Municípios.
Portanto, de nada adianta ter uma cobertura para
o celular se, efetivamente, não consigo chegar até essas
pessoas usando o que esta rede disponibiliza do que
de mais moderno ela tem. De nada adianta falarmos
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da TV digital, da sua beleza, do esplendor dos detalhes
da imagem se isso não for transformado em chegada
de serviço, se isso não for transformado em algo que
supere as dificuldades e leve a saúde, a educação, a
segurança, os serviços públicos, para que essas pessoas possam, por meio dessa nova ferramenta, ter
acesso a esse bem que poucos acumularam ao longo
dos anos, porque, se fosse só para isso, não bastava
desenvolvermos tanta tecnologia. Quem pode pagar
pode, tranquilamente, comprar por TV por assinatura,
um bom sinal, meu caro Inácio Arruda, e ter em casa
uma TV, um LCD, um plasma, ou LED, a mais moderna
TV, e ver o sinal na sua plenitude da beleza.
Mais do que isso: tecnologia digital tem de servir
para incluir, tecnologia digital tem de servir para levar
até as pessoas aquilo que elas não tiveram durante
esse tempo.
E, nessa edição desse congresso, de que participo desde os primórdios, portanto, em Barcelona, na
sua sexta edição, e que sempre contou com a minha
presença, tive oportunidade de ver uma transformação
profunda. O debate já não é mais o debate da odisséia
no espaço, de ver coisas mirabolantes, mas o debate
foi sobre como prover milhões e milhões de cidadãos
mundo afora que não têm sequer a oportunidade de
ter uma conta bancária, que não têm sequer acesso a
um banco, mesma situação de milhões e milhões de
brasileiros que acessam o Bolsa Família ou que acessam o crédito da agricultura familiar, mas que não têm
oportunidade de efetuar uma transação bancária.
Quantos cearenses, meu caro Inácio, saem do
mais longínquo ponto do Ceará para procurar uma cidade grande, a fim de tentar fazer uma operação de
crédito com o Banco do Nordeste, para levar para a
sua cidade não mais o recurso, porque ele não leva o
dinheiro no bolso, mas para levar o arame farpado, a
semente, transportando isso em carro, por quilômetros
e quilômetros a fio, porque na sua cidade não há uma
agência bancária ou a sua cidade não tem as condições
para que ele possa sacar e, ao mesmo tempo, com
esse saque, fazer a aquisição da sua mercadoria?
Portanto, essa tecnologia permitirá agora a todos e quaisquer cidadãos a oportunidade não só de
fazerem a operação bancária, mas, ao mesmo tempo,
de adquirirem os produtos na sua cidade, gerando,
assim, fator positivo na economia local, facilitando a
vida do agricultor.
Eu diria que, com essa queda nos preços, a partir
exatamente da onda crescente dessa demanda, podemos ter acesso àquilo que todos nós chamamos,
hoje, da mais alta tecnologia. Por isso, fiz questão de
dizer, no início deste meu discurso, que era importante
lembrarmos épocas, no passado, em que assistíamos,
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nos domingos à noite, sempre num bom programa de
TV, à apresentação de coisas mirabolantes que aconteciam à distância, que aconteciam em outros lugares
que não no Brasil, e ficávamos pensando: “Ora, quando
teremos acesso a isso?”
O dia de hoje é diferente. Hoje, podemos experimentar as mesmas tecnologias e os mesmos padrões e, de forma mais ousada, invadir o terreno do
desenvolvimento científico e tecnológico para permitir
que essa ferramenta seja utilizada para superação da
desigualdade. É bom lembrar, Srªs e Srs. Senadores,
com essa conexão das primeiras cidades, o que significa para cada um de nós ter a oportunidade de usar
essas ferramentas.
Por isso, quero aqui insistir na ideia da aplicação
da tecnologia móvel, na história da bancarização que
citei. E aqui não falo de uma nova epopeia, de nada
que já não esteja também acontecendo em todos os
lugares do mundo – seja a bancarização no aspecto
da sua inclusão, seja a bancarização no aspecto da
transação de cada cidadão com seu banco, ou o uso da
tecnologia móvel para que cada cidadão possa se relacionar com qualquer eixo comercial, com qualquer ente
comercial e fazer a sua transação ali pelo celular.
É bom lembrar que, no Brasil de hoje, temos mais
de 200 milhões de celulares espalhados pelo País
afora. Dessa forma, ao utilizar essa tecnologia numa
escola, os professores possam, em usando o tablet,
(fora do microfone)...
(Interrupção do som.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – ...
ter a oportunidade efetiva de dialogar com todos os seus
alunos; um agente comunitário de saúde possa usar
essa ferramenta para, cada vez mais, transmitir suas
informações; para que o agricultor familiar, em usando
isso, tenha mais facilidade de acesso ao crédito; para
que, na segurança pública, dotemos as nossas estruturas de polícia de uma ferramenta capaz de resolver
graves problemas de forma instantânea.
Por isso, faço aqui este registro, Srª Presidente,
no sentido de dizer que este Congresso marca uma
história nova. E nós já estamos iniciando, aqui no
Brasil, as discussões com o MDS, com o MDA, com a
Presidência da República, para que tenhamos oportunidade de introduzir, em diversos Estados brasileiros, aquilo que é possível ser aplicado a partir dessas
novas descobertas.
Srª Presidente, quero aproveitar também, antes
de encerrar este meu pronunciamento...
(Interrupção de som.)
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – ...
antes de concluir, Srª Presidente, deixo aqui na íntegra
este meu pronunciamento...
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Pois não, Senador, V. Exª pode
concluir.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –...
a partir desta minha participação.
Quero dizer também que me inscrevo para o dia
de amanhã, quando terei oportunidade de discorrer
sobre o que experimentamos ontem, na cidade de Aracaju: a posição da nossa Presidenta Dilma Rousseff no
que diz respeito a prioridades, a investimentos, e essa
relação com as diversas Regiões do País.
Então, no dia de amanhã, espero ter a oportunidade de falar dessa boa experiência, do crescimento do
Nordeste, do compromisso assumido pela Presidenta
Dilma Rousseff e das oportunidades de investimentos
e de desenvolvimento que teremos para o Nordeste
brasileiro. Espero também ter a oportunidade de fazer
isso para o Norte, para o Sul, para o Centro-Oeste, para
o oeste, o leste, para os quatro cantos deste País.
Muito obrigado, Srª Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR WALTER PINHEIRO
1O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, chego hoje de uma viagem a Barcelona,
na Espanha, onde participei, durante toda a semana
passada, da edição 2011 do Congresso Mundial de
Tecnologia Móvel (MWC, na sigla em inglês).
O Mobile Word Congress é o maior evento global do setor. Nele discutem-se anualmente as novidades e as tendências da tecnologia móvel e suas
aplicações na transmissão de voz e de dados, a sua
utilização para os mais diversos serviços, e crescente
universalização.
Além de milhares de empresários, o congresso
também reúne agentes governamentais para uma discussão ampla sobre novos produtos, sua demanda e
a conseqüente necessidade de uma maior infraestrutura, capaz de dar qualidade e velocidade ao acesso
dos novos usuários.
No mundo existem hoje cerca de 1,8 bilhão de
usuários de serviços de banda larga, e estima-se que
esse número atingirá cinco bilhões nos próximos cinco anos.
No Brasil, o crescimento da banda larga tem
sido também muito expressivo. Segundo a Telebrasil
(Associação Brasileira de Telecomunicações), o número de acessos de alta velocidade cresceu no ano
passado 71%.
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Em 2010 foram ativadas 14,2 milhões de novas
conexões, significando o acesso de 27 novos usuários
a cada minuto à internet de alta velocidade no Brasil.
Só no segmento dos smartphones, o crescimento chegou a 257% no ano passado, saltando de 4 milhões para 14,6 milhões entre dezembro de 2009 e
dezembro de 2010.
Com a crescente queda de preços, pesquisas
apontam para a duplicação das vendas de smartphones
no país em 2011, em relação ao ano passado. Serão
outros 20 milhões de novos aparelhos conectados, e
a demanda deverá continuar crescendo nesse ritmo
até 2014.
A esses smartphones vão se somar os tablets,
que devem ser popularizados entre nós com os incentivos fiscais que o governo estuda para estimular
a sua produção para chegarem ao mercado a preços
reduzidos.
Mas é preciso cuidar para não que não se perca
o “bonde da história”, no que tange aos equipamentos
necessários para dar vazão ao uso dessa moderna
tecnologia.
A despeito da grande demanda por esses equipamentos, a indústria brasileira de telecomunicações tem
visto recuar a sua produção e o seu faturamento.
De acordo com o IBGE, a produção industrial
do setor caiu 20,8% no ano passado. E a queda não
é somente de aparelhos celulares, que enfrentam a
concorrência dos importados ou a transferência de
plantas industriais para outros países, como a Argentina, que oferecem melhores condições tributárias que
o Brasil.
Também são cada vez menos fabricados no Brasil os produtos de infraestrutura de redes. Com o início
efetivo das operações da TELEBRÁS, porém, estamos
certos de que este ano teremos uma reversão desse
quadro.
Mas voltando ao uso da tecnologia móvel de alta
velocidade, se ainda estamos longe dos números globais, não há dúvida de que estamos diante de um crescimento avassalador da sua demanda aqui no Brasil.
Isso vai exigir redobrados esforços para a implantação do Plano Nacional de Banda Larga, com
indispensável apoio e participação não apenas do
Poder Executivo, mas igualmente do Legislativo e da
iniciativa privada.
Da parte do governo, a largada já foi dada. Na
última sexta-feira, a Telebrás recebeu autorização oficial para o seu ingresso no mercado de banda larga.
Isso permitirá à empresa começar a operar e cumprir
as metas estabelecidas no Programa Nacional de
Banda Larga.
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A conexão das primeiras cidades deverá ter início em abril próximo e até o final deste ano vai chegar
a outras 1.063 cidades. Com a universalização como
meta, até 2014, como prevê o PNBL, 4.283 municípios brasileiros estarão conectados à internet de alta
velocidade.
Não é por acaso que a demanda por internet de
alta velocidade cresce em todo o mundo. Seus benefícios podem cobrir todos os aspectos do dia a dia
das pessoas.
Suas aplicações são inúmeras. Passam por soluções para a educação, saúde, transportes, para a
universalização do acesso a operações bancárias.
Isso foi evidenciado nas discussões do Fórum Governamental do MWC.
Com a tecnologia móvel pode-se promover a inclusão de milhões de pessoas. Com um simples celular
nas mãos, essas pessoas podem ter os benefícios de
transferir valores, pagar contas e trocar mensagens,
dados ou fotos com amigos ou parentes.
Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, divulgado em janeiro, aponta que 39,5%
dos brasileiros ainda não têm conta em banco, sendo
o Nordeste a região com maior número de excluídos,
com 52,5% dos habitantes sem registro bancário.
Sabemos o quanto é importante para o exercício
da cidadania cada pessoa, cada trabalhador, ter a sua
própria conta bancária. E o uso da tecnologia móvel é
o caminho mais curto para a inclusão dessa parte da
população no sistema financeiro nacional.
Uma conta bancária abre um mundo novo para o
cidadão, que por meio dela pode fazer poupança, ter
acesso a linhas de crédito, movimentar seu dinheiro
com mais facilidade e participar de todas as vantagens
oferecidas pelo mercado financeiro.
A imensa população identificada pelo IPEA como
excluída do sistema financeiro nacional, nos obriga a
buscar caminhos para reverter essa lastimável situação.
Nossa idéia é promover o acesso aos bancos dessa parcela da população desassistida para que tenham suas
contas bancárias e as movimentem pelo celular.
Essa experiência não é nova e já foi feita com
grande sucesso em países como as Filipinas e o Quênia. Podemos repeti-la com o mesmo êxito no Brasil.
O uso seguro da tecnologia do cartão SIM, utilizado para identificar, controlar e armazenar dados
de telefones celulares e da plataforma SMS (os torpedos), é um canal que permite a comunicação direta
e instantânea com qualquer pessoa, inclusive para
serviços financeiros.
Mesmo o telefone celular mais simples disponível no mercado possui esta capacidade tecnológica
já embutida.
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Temos a nosso favor a vantagem de que nenhum
outro serviço no Brasil tem a capilaridade social da
telefonia móvel, que cresce hoje também nas áreas
rurais.
Além da inclusão bancária, podemos aproveitar
a tecnologia móvel para oferecer a esses cidadãos a
oportunidade de usá-la em outros serviços, como compras, educação financeira, saúde e segurança.
Alguns bancos e operadoras já experimentam a
inclusão bancária e estão presentes hoje em mais de
15 mil pontos comerciais. Mas a consolidação do celular como meio de pagamento, microcrédito, recebimento, seguro e poupança, requer uma massa crítica
muito maior.
O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS)
já possui em avançado estágio de planejamento um
projeto experimental de utilização do celular para pagamento do Bolsa Família, reconhecido como o maior
programa de transferência de renda do mundo.
É importante que a inclusão na tecnologia móvel seja parte do PAC Social, um conjunto de projetos
novos destinados a realizar o que a Presidenta Dilma
Rousseff colocou como a prioridade máxima do seu
governo: a erradicação da miséria.
Já tive oportunidade, sobre esse assunto, de
conversar com o ministro das Comunicações, Paulo
Bernardo, que entende a importância de utilizarmos
a capilaridade da tecnologia móvel para avançarmos
na inclusão financeira dos mais pobres.
Isso já vem sendo feito a partir de abertura de
contas super simplificadas, sem as mesmas exigências
que são feitas hoje para novos clientes, mais onerosas
e que acabam espantando a população de baixa renda
do sistema financeiro.
Entendo que a sedimentação desse processo
melhor se conduzirá com a cobertura de um diploma
legal. É esse o sentido do meu projeto regulamentando
a bancarização via tecnologia móvel. Uma vez aprovado, se constituirá em forte estímulo para inclusão
financeira e digital, além de movimentar a economia
local em regiões afastadas de grandes centros.
Em várias partes do mundo, a primeira experiência da internet dos consumidores será via telefonia
móvel. Aqui no Brasil, a primeira experiência bancária
de uma parte significativa da nossa população também
poderá ser por meio dos telefones celulares.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Parabéns a V. Exª, Senador Walter
Pinheiro, pelo pronunciamento. Tenho certeza, como
V. Exª disse, de que a reunião de ontem dos Governadores do Nordeste com a Presidenta foi uma reunião
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importante, que trará frutos, frutos muito importantes
para a região Nordeste.
Dando sequência, chamamos agora para falar,
no tempo de liderança, o Senador Inácio Arruda, que
terá o tempo também de cinco minutos. Obviamente,
V. Exª poderá concluir com tranquilidade o seu pronunciamento.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, falo, neste espaço da liderança partidária, do nosso compromisso, o compromisso
do meu Partido, o Partido Comunista do Brasil, com
o êxito do Governo de Dilma Rousseff. Uma grande
conquista da Nação brasileira, do nosso povo, três vitórias consecutivas que buscam construir um projeto
efetivamente nacional. Para isso, aquelas teses neoliberais foram derrotadas sucessivamente. São três
vitórias do campo democrático, popular, de esquerda
no nosso País, conjugando forças, de que o nosso
Partido participou ativamente, desde o seu início, com
esse compromisso.
E é com esse compromisso que nós temos discutido grandes empreendimentos no Brasil. Eu acompanhei a reunião dos Governadores em Sergipe. A Presidenta Dilma anunciou que, em relação ao Nordeste,
não haverá corte nem veto, porque, pela primeira vez,
nós tivemos vetos no Orçamento da República. Então
não haverá cortes nem vetos.
Sendo assim, precisamos já convidar a Ministra
do Planejamento para revisar os cortes e os contingenciamentos anunciados, porque mexem com os investimentos do Nordeste brasileiro.
Ao lado disso, tivemos a visita no meu Estado do
Ceará do Presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli,
e sua equipe, que se reuniu com o Governador do Estado
do Ceará e sua equipe e com os empresários, por meio
da Federação das Indústrias do Estado do Ceará.
Acompanhei toda essa reunião, Srª Presidente, que foi uma espécie de convite, de convocação,
digamos melhor, da Petrobras aos empresários do
Estado do Ceará e do Nordeste brasileiro, para que
eles também se constituam em fornecedores da maior
companhia brasileira que é a Petrobras. Para isso, nós
precisamos reforçar, no Nordeste brasileiro, a pesquisa,
a produção científica, o aporte às empresas da nossa região, para que, diante do convite, não tenhamos
que convidar empresas de outras regiões do Brasil a
se dirigirem ao Ceará, à Paraíba, ao Rio Grande do
Norte, ao Piauí e a Pernambuco para produzirem lá os
produtos que a Petrobras está a reivindicar.
A Petrobras precisa de mais fornecedores, precisa
de mais oferta. O Nordeste vai ter três novas refinarias
da Petrobras. Nós vamos ter, talvez, a maior refinaria
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da Petrobras no Estado do Ceará: uma refinaria Premium II – significa uma classificação tecnológica mais
avançada, mais moderna.
Isso exige fornecedores novos, mas exige também formação do povo, formação dos trabalhadores,
qualificação não só técnica, mas cultural também para
compreender as mudanças que vão acontecer a partir
de empreendimentos de grande porte naquela nossa
região, o que tem permitido ao Nordeste – e é justo que
seja assim – crescer mais que a média nacional.
O nosso Governador Cid Gomes assumiu ali,
com o Presidente da Petrobras, o compromisso do
investimento do Estado para garantir especialmente
a formação, a preparação do nosso povo em 120 escolas técnicas de tempo integral, que vão permitir o
curso de formação regular – o que já temos – e mais
a formação profissional.
Eu poderia associar a esse esforço o trabalho do
Ministério do Esporte, com o Segundo Tempo, mas vou
tratar desse tema em um outro período, em outro momento, porque precisamos apurar melhor o que está
a ocorrer com o Programa Segundo Tempo.
Mas quero me referir especialmente a esse encontro da Petrobras com o Governo do Estado do Ceará
e à convocação daqueles que estão no nosso Estado
e na nossa região Nordeste para que se transformem
em fornecedores dessa grande companhia brasileira.
Isso responde ao nosso compromisso. O nosso Partido, o PCdoB, é um Partido de compromisso.
Nós assumimos um compromisso com a Presidenta
Dilma. Nós vamos honrá-lo, vamos lutar para honrar
esse compromisso de ajudar o nosso País a se desenvolver, o nosso País a crescer. É esse o compromisso
que assumimos com a Presidenta Dilma.
Para dar a nossa contribuição, não medimos esforços, nunca medimos, e somos daqueles que estamos ao
lado dos líderes que conosco partilham compromissos
nas horas boas e nas horas difíceis. Porque tem a turma
da hora boa, a turma que ganha na hora boa e que corre na hora difícil. Nós não somos dessa turma, nós não
somos dessa gente. Por isso é que reafirmamos aqui o
nosso compromisso com a nossa Presidenta Dilma. O
compromisso que alinhamos com a Presidenta Dilma
está, digamos assim, no mesmo patamar do esforço que
desenvolvemos no nosso Estado do Ceará para trazer
o desenvolvimento para a nossa região.
Queríamos reafirmar esse ponto de vista do nosso Partido. Compromisso se honra. É assim que nós
fazemos, é assim que o PCdoB faz, e o nosso compromisso está ligado à Presidenta Dilma, ao nosso
Estado e a nossa região.
É assim que funciona o nosso Partido, o PCdoB,
Srª Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Muito obrigada, Senador Inácio
Arruda, meu Líder nesta Casa, Senador que orgulha
não apenas o nosso Partido, o PCdoB, mas o Estado
do Ceará e o Brasil. O Senador é uma referência para
as lutas populares do povo brasileiro.
Dando sequência, conforme a alternância dos
inscritos, convidamos, como orador inscrito, para falar pelo período de dez minutos – obviamente, terá a
tolerância da Mesa para o que necessitar – o Senador
Aloysio Nunes Ferreira.
Segundo nosso Regimento, hoje temos sessão
deliberativa, e oradores inscritos dispõem, não de vinte minutos mas, sim, de dez minutos. Mas V. Exª fique
tranquilo, pode fazer seu pronunciamento, porque a
Mesa terá toda a paciência e, aliás, aprenderá muito
com seu pronunciamento, sem dúvida nenhuma.
Com a palavra o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB –
SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do
orador.) – Srª Presidente, Srs. Senadores, retomo o
tema da semana: o salário mínimo.
Neste pronunciamento, vou, em primeiro lugar,
repisar um assunto já abordado em outro discurso
proferido no Senado, que é o contraste entre o país
cor-de-rosa, maravilhoso, a economia crescendo, a
situação fiscal robusta, a inflação sob controle, com a
candidata Dilma Rousseff apresentava o País que ajudou a administrar e o País que se preparava a receber
como Presidente da República. E, de outro lado, a realidade atual: a inflação superando o centro da meta,
se aproximando do teto, e as agruras da Presidente,
às voltas com a necessidade de um ajuste fiscal brutal,
doloroso, de mais de 50 bilhões de reais.
Estamos, até hoje, à espera de uma definição do
Governo sobre os setores e os gastos sobre os quais
incidirão os cortes.
Fala-se em corte de diárias de funcionários, o
que representa uma quantia insignificante – menos de
R$1 bilhão – diante dos 50, que é o volume do corte
anunciado. Fala-se em um pente-fino sobre as novas
contratações e na folha de pagamento. Quem diz isso
é a Ministra do Planejamento, colocando, talvez, em
dúvida a seriedade do Governo anterior, do qual ela fez
parte, sobre o critério, a exatidão e a legalidade destas
contratações. Ou, então, foram tantas as contratações
que o próprio Governo perdeu a conta. Mas, de qualquer
maneira, não vejo aí margem para tamanha economia
de gastos. Trem-bala? Esse vai continuar. Empréstimos subsidiados via BNDES a empresários amigos
do Governo? Também vão continuar. O Tesouro lança
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títulos, paga por eles 12% e passa, via BNDES, para o
empresário a 5, 6, 8%. Enfim, isso vai continuar.
Agora, percebe-se claramente que todas essas
medidas eram mero prelúdio para uma medida dura –
esta, realmente, dura: o arrocho do salário mínimo.
A Presidente Dilma Rousseff, o seu governo, a
sua base de apoio, salvo honrosas exceções, propõe
um salário mínimo que não reporá sequer a corrosão
devida ao processo inflacionário. Não podemos perder de vista que o salário mínimo proposto entrará
em vigor no mês de março e a inflação desde o último reajuste supera a marca dos R$545,00 a que se
obstina o Governo.
Para que o salário mínimo pudesse – desculpemme – minimamente empatar com a inflação, ele deveria
ser de, pelo menos, R$557,00. Isso foi sobejamente demonstrado na audiência pública produzida na Câmara
e que, infelizmente, o Senado, que votará a “toque de
caixa” a matéria, não terá ocasião de repetir.
Mas o fato é que, além de o salário mínimo ser
inferior àquele que deveria repor as perdas inflacionárias, essa proposta do Governo interrompe uma
política bem-sucedida, que foi levada adiante por dois
governos – Fernando Henrique e Lula –, durante 16
anos, de aumento real do salário mínimo.
Infelizmente, a Presidente Dilma interrompe esse
processo exatamente no momento em que o Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, demonstra
e divulga estatísticas mostrando os extratos de menor poder aquisitivo entre os assalariados são hoje
aqueles que mais sofrem com o desemprego e com a
possibilidade de ingressarem no mundo do consumo,
que é apresentado como sendo a grande conquista
dos dias atuais.
Agora, isso se faz, Srª Presidente, rompendo
também uma regra que foi consagrada pelos constituintes entre os direitos sociais, que é a regra da fixação por lei.
Na verdade, o que o Governo pretende é fixar
parâmetros de política salarial, definidos por um órgão
do Governo, o IBGE, que virá a substituir o Congresso Nacional. Troca-se o Congresso Nacional, como
órgão emissor dessa espécie normativa chamada lei,
pelo IBGE.
Ora, a nossa história recente é fértil de exemplos de manipulações de dados oficiais que medem
o Produto Interno Bruto e mesmo a inflação. Ainda
recentemente, para não ir muito longe, para não me
referir à famosa inflação do chuchu, o Ministro Mantega tentou excluir, expurgar, do índice inflacionário o
aumento do custo dos transportes. O Senado lembrase disso. S. Exª recuou, diante da indignação geral.
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Mas nós não estaremos a salvo de que isso volte a
acontecer novamente.
Ora, o que faz o Governo, com o apoio da sua
maioria? Exclui a política, a deliberação parlamentar
como expressão da política, da fixação de um dos parâmetros mais importantes da política econômica.
A nobre Senadora que preside esta sessão é
membro do PCdoB. Ela, seguramente, deve ter lido,
como eu li também na minha mocidade, um livro de
Friedrich Engels chamado Anti-Dühring, traduzido aqui
com o título Do Materialismo Dialético, do Materialismo Científico.
Nesse livro, “O Anti Düring”, traçando o panorama de uma utopia – ele que me perdoe o termo – do
que seria o comunismo, ele vislumbra uma sociedade
sem classes, sem exploração; da prosperidade pelo
trabalho criativo dos homens, desatados dos laços de
submissão do capital, e diria que o Estado não será
mais necessário e, portanto, a política não será mais
a administração dos homens, e sim a administração
das coisas.
Ora, isso talvez pudesse ser possível, numa sociedade utópica comunista. Mas, em um País de muita desigualdade como o nosso, para os trabalhadores
mais pobres, fora da política não há salvação. E o PT
e os seus aliados querem excluir a política da definição do salário-mínimo. É disso que se trata. Não vou
esgrimir argumentos constitucionais.
No fundo, trata-se disso: calar a voz do Parlamento. Tirar a oportunidade de as centrais sindicais,
saindo da sua letargia habitual, pelo menos uma vez
por ano, a maioria delas se lembrar – porque algumas
são corretas, decentes e cumprem o seu trabalho – de
que tem alguma conexão com o mundo dos trabalhadores e partir para a luta, para a valorização do salário
mínimo e da renda dos trabalhadores. É com isso que
se quer acabar.
Agora, há um artigo na lei proposta, Srs. Senadores, que realmente me causa uma profunda estranheza. Não sei se é a crônica política ou o folclore
político que atribui ao Senador Vitorino Freire uma
frase interessante. Teria dito o Senador: “Jabuti não
sobe em árvore”.
Se você encontrar um jaboti em cima de uma árvore, alguém colocou este jaboti lá em cima, ele não
subiu sozinho.
Ora, no projeto que o Senado vai votar amanhã,
que a Câmara aprovou na semana passada, há um
gigantesco jaboti. É uma daquelas tartarugas imensas,
não é mais um jaboti, que está colocada numa árvore. É o artigo 6º. O Governo foi rigoroso com o salário
mínimo, quis mostrar que é duro: “olha aqui, nós va-
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mos fazer ajuste fiscal para valer”. Mas, com o salário
máximo, ele foi benevolente...
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB –
SP) – Se me permite concluir, Senadora.
Porque existe o artigo 6º, no projeto de lei, que
simplesmente altera as regras do procedimento fiscal
para facilitar a vida dos sonegadores. A legislação
tributária brasileira, hoje, diante da ocorrência de um
crime tributário ou de crimes previdenciários, admite
o que se chama em direito de arrependimento eficaz.
Ou seja, alguém que comete um crime tributário, na
iminência de ser fiscalizado, ou de ação da Receita
Federal, ou fiscal, espontaneamente paga o seu débito; não se instaura o procedimento e não se instaura o
processo penal. Pois este tal artigo 6º da lei do salário
mínimo, muda essa regra. E diz o seguinte: concluída
a ação fiscal, se a fiscalização da receita realmente
constatar o cometimento de crime, ficará proibida de
comunicar o fato, de representar ao Ministério Público, para que se instaure a competente ação penal, se
houver parcelamento da dívida tributária. Ou seja, um
ato administrativo, parcelamento da dívida, suspende
a aplicação da Lei Penal em matéria previdenciária e
em matéria tributária...
(Interrupção do som.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB –
SP) – A alegação do Governo, na exposição de motivo
do projeto, é absolutamente exígua, refere-se apenas à
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ou seja,
parece que os temores da ex-Secretária da Receita
Federal, Lina Vieira, vão se concretizar. Disse ela – e
isto foi, aliás, a causa da sua degola: “Sinto-me como
uma otária. A concessão de parcelamentos a cada dois
ou três anos, sempre em condições cada vez mais
favoráveis ao mau pagador, transforma o contribuinte
adimplente no otário que acreditou no sistema.”
Este é o “jabuti” que está no projeto que o Senado vai votar.
E eu convido os meus colegas Senadores, a tirálo do projeto que votaremos amanhã.
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Mesa agradece o pronunciamento
de V. Exª e, dando sequência e continuidade aos nossos trabalhos...
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Srª Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Pois não.
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O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Peço
minha inscrição no horário de Liderança, pelo PV.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Senador Paulo Davim, a Mesa já
providenciou a inscrição de V. Exª como Líder do Partido Verde.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Senador Paulo Paim, V. Exª tem a
palavra para uma comunicação inadiável e, portanto, V.
Exª dispõe de cinco minutos prorrogáveis, Senador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, a pressa é minha, ficarei nos cinco minutos, pois está havendo um debate na minha Bancada
sobre a questão do salário mínimo com o Secretário
Nelson, e quero me deslocar para lá.
Mas eu não poderia deixar de vir à tribuna, Srª
Presidente, para elogiar a posição, ontem divulgada ao
País, por parte da Presidenta Dilma Roussef, que anunciou, no encontro com os Governadores, que pretende
criar o Ministério da Micro e Pequena Empresa.
Srª Presidente, as micro e pequenas empresas
representam aproximadamente 99% das empresas do
País, contribuem com algo em torno de 30% do PIB
brasileiro. Por outro lado, como já registrei na semana
passada, as micro e pequenas empresas são as maiores empregadoras do Brasil e se destacam pelo grande
potencial para a criação de novas riquezas.
Faço questão, Srª Presidente, de repetir os dados que citei aqui, na semana passada, mediante um
documento que recebi do Sr. Joseph Couri, Presidente da Associação Nacional dos Sindicatos da Micro e
Pequena Empresa e também do SIMPI, Sindicato da
Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo.
Segundo ele, é fundamental a criação do Ministério da
Micro e Pequena Empresa.
Eu vim à tribuna do Senado e li essa correspondência que me remeteram, esse documento. Quero
aqui de novo apresentar os dados, porque entendo que
eles sustentam, mais do que nunca, a ideia debatida
durante a campanha eleitoral, e ontem divulgada pela
Presidenta da República, da criação desse importante
Ministério da Micro e Pequena Empresa.
Segundo os líderes do setor, os dados são os seguintes: são seis milhões de estabelecimentos formais;
10 milhões de estabelecimentos ainda informais; 98,5%
das empresas existentes no País; 95% das empresas
do setor industrial; 99,1% das empresas do setor de
comércio; 99% das empresas do setor de serviço; 60%
da oferta de emprego formal; como eu dizia, 30% do
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Produto Interno Bruto; 2% das exportações; e 13% do
fornecimento para o Estado.
É importante destacar, Srª Presidente, que, nesta
Casa legislativa, discutimos e aprovamos já a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e também o Super
Simples, diplomas legais que, com certeza, trouxeram
avanços na legislação para o setor.
Srª Presidente, as micro e pequenas empresas
têm contribuído com certeza para o desenvolvimento
do País e foram importantes no enfrentamento da crise
mundial, que teve reflexo aqui no Brasil.
Preocupado com esse segmento, em 2008, apresentei o Projeto nº 376/2008, que institui o Fundo de
Financiamento para Micros, Pequenas e Médias Empresas, uma proposta discutida no meu Estado com
empresários, com trabalhadores, com todos os setores
da economia e que teve a contribuição importantíssima
do empresário Sr. Pery Augusto Sommer Pereira.
Srª Presidente, quando aprovado, o Fundo vai
garantir recursos para alavancar políticas de desenvolvimento estratégico para as médias e pequenas
empresas.
Quero cumprimentar aqui, mais uma vez, a Presidenta Dilma Rousseff por anunciar o cumprimento
da promessa de campanha de criar uma Pasta voltada
especialmente para as micros e pequenas empresas.
Veio no momento adequado.
É preciso desenvolver estratégias para a formalização dos empreendedores individuais, criar linhas
especiais de crédito, proporcionar capacitação, fomentar núcleos industriais no nosso País e ainda fortalecer
Arranjos Produtivos Locais como forma de promover
a competitividade e a sustentabilidade das micros e
pequenas empresas, dos negócios, estimulando processos locais para o desenvolvimento.
Tenho certeza, Srª Presidente, de que esta nova
Pasta, Ministério das Micros e Pequenas Empresas,
será estratégica para o desenvolvimento do País.
Quero também destacar, Srª Presidente – quero
ficar no meu tempo para ir ao debate sobre o salário
mínimo lá na Comissão –, que inúmeros nomes foram
lembrados para ser o Ministro da nova Pasta, entre eles
o do nosso colega Senador Antonio Carlos Valadares,
Senador da mais alta qualidade, que, tenho certeza,
será um dos nomes indicados no momento em que a
Presidenta for decidir
qual será o Ministro desta importante Pasta, ou
seja, o Ministério das Micros e Pequenas Empresas,
uma medida fundamental para o desenvolvimento da
economia do País e, com certeza, para a distribuição
de renda.
Era isso. Obrigada, Srª Presidente.

Fevereiro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Muito obrigada. Nós é que agradecemos a participação de V. Exª, que foi extremamente
cioso do tempo hoje, Senador Paulo Paim.
Dando sequência, convidamos agora um orador
inscrito e, depois, chamaremos um líder partidário.
Então, como orador inscrito, falará o Senador Vital do Rêgo, que dispõe de dez minutos.
V. Exª tem a palavra.
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Minha querida Senadora Vanessa Grazziotin, caros
colegas Senadores e Senadoras, confesso que estava preparado para falar sobre o tema do dia. Afinal de
contas, há poucos minutos, estávamos aqui de forma
solene na presença do Vice-Presidente da República,
Michel Temer; do Presidente do Congresso Nacional,
José Sarney; do Ministro da Justiça e do Ministro do
Supremo Tribunal Federal, lançando uma das mais
importantes e decisivas comissões desta Casa, que
terá prazo, data marcada para a conclusão dos seus
trabalhos e que versará sobre a reforma política.
Eu queria dar a minha posição e oferecer um
momento de reflexão em meu nome e em nome do
PMDB sobre sistemas eleitorais, financiamento eleitoral
e partidário, o que pensa a maioria do nosso Partido
no caso das suplências de Senador, sobre fidelidade
partidária, filiação partidária, domicílio eleitoral, coligações nas eleições proporcionais, voto facultativo, data
de posse do Chefe do Executivo, cláusula de desempenho, fidelidade, reeleição e até candidatura avulsa,
como bem solicitou o Presidente Itamar Franco, hoje
Senador, ao nosso Coordenador, como ele quer que
nós o chamemos, Francisco Dornelles, que, certamente na condição de grande dirigente dessa comissão,
vai desenvolver um trabalho igual à sua marca, à sua
história, às suas origens, ao seu desempenho profissional, ao seu desempenho parlamentar, que é, sem
dúvida alguma, exemplo para todos nós que estamos
começando na vida pública.
Eu me reservo a esse direito por um dever maior;
reservo-me ao direito de deixar de falar sobre reforma
política – estava bem preparado para tanto –, porque
fui assaltado, como paraibano, fui surpreendido, como
paraibano, Lindbergh, paraibano que é também, certamente para sua honra e honra para todos os cariocas
nordestinos que votaram maciçamente no queridíssimo
amigo e companheiro, fui assaltado por uma notícia
que me chegou agora há pouco, Gilvam, dando conta
de uma decisão unilateral, draconiana, discricionária,
abrupta, violenta, selvagem, do Banco do Brasil contra
223 Municípios da Paraíba.
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Fiquei perplexo. Tomarei as posições. Convidei,
convoquei imediatamente meus companheiros de bancada da Paraíba, Senador Wilson Santiago e Senador
Cícero Lucena.
Durante os últimos seis meses, segundo informações da Secretaria da Receita do Tesouro Estadual
e do Banco do Brasil, houve uma falha, uma falha na
contabilidade, no repasse para as prefeituras paraibanas da verba destinada ao ICMS, os 25% destinados
aos Municípios paraibanos.
Meu querido Petecão, durante esses últimos seis
meses, os Municípios da Paraíba, segundo informações
não comprovadas do Banco do Brasil, vinham recebendo algo valorativamente a mais nas suas prefeituras. De
uma hora para outra, de forma, repito, violenta e indesejável, a dez dias de pagamentos ordinários mensais
das prefeituras paraibanas – leia-se as suas contas,
contas com os seus servidores –, o Banco do Brasil,
atendendo supostamente a uma pressão do Governo
do Estado, através da Secretaria da Receita, sequestra, retira, exclui mais de R$30 milhões do Estado da
Paraíba, dessas prefeituras, sob o argumento de que
errou o Banco. Comprovado ou não o erro, caberia ao
Banco reter. Mas reter como? Sem a Federação dos
Municípios do Estado ser consultada? Reter como?
Sem oferecer o contraditório às prefeituras para, comprovado, restar que aquele percentual, Paulo, a mais
seria ou não lícito? Reter como? De uma vez só? É
inaceitável, é abominável, não é das boas relações
que nós queremos ter com a instituição.
Desta tribuna venho aqui convidar – depois tomarei as providências cabíveis – o Banco do Brasil
para que tenha responsabilidade pública na linha e no
comportamento que assume.
A Federação dos Municípios da Paraíba me delegou, há pouco, por intermédio de seu Presidente,
Buba Germano, que falasse também em seu nome, em
nome de Municípios que, minha Presidente Vanessa,
como os do Amazonas, não sobrevivem sem a cota
do FPM e do ICMS, Municípios que têm receitas próprias minguadas como no Nordeste e que, para pagar
o funcionalismo, precisa muitas vezes apelar para contas avante, contas adiante que têm a receber. Por isso
tomei-me de indignação e de espanto quando recebi
essas notícias.
Faço desta tribuna, da mais alta tribuna da República brasileira, este apelo para que os 223 Municípios do meu Estado, do pobre Estado da Paraíba
não fiquem órfãos, reféns de uma decisão unilateral,
pressionados por quem quer que seja, e que deem
rapidamente resultados.
Devo ainda hoje pedir audiência à Diretoria do
Banco do Brasil para que nós possamos juntos, a vá-

04564

Quarta-feira 23

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

rias mãos, entender esse fato, equacionar as respectivas soluções, apontar caminhos, minimizar erros que
possam ter acontecido não por responsabilidade das
prefeituras, mas por responsabilidade direta do Banco
que é o único responsável pela distribuição do ICMS do
Estado como regido em lei, meu caro Ricardo Ferraço.
V. Exª, nobre Senador, conhece bem a matéria porque
executivo foi do Estado do Espírito Santo.
Srª Presidente, digo que não queria vir a esta
tribuna para falar desta matéria. Reservo-me – repito
– o direito de voltar a ela hoje ou durante a semana.
Certamente, amanhã, haverá a discussão de uma
assunto que está canalizando todas as nossas atenções, ou seja, a discussão sobre o salário mínimo, a
respeito do qual temos uma posição como partido e
haveremos de defendê-la.
Vou ouvir o eminente Senador Wilson Santiago.
Estava falando sobre V. Exª. Não tinha inclusive falado
pessoalmente com V. Exª, nobre Senador, mas “saquei”
na sua história o seu compromisso com os Municípios
do meu Estado. Tenho certeza da solidariedade de V.
Exª e do Senador Cícero Lucena a essa causa que
aflige todos nós.
O Sr. Wilson Santiago (Bloco/PMDB – PB) – Senador Vitalzinho, V. Exª traz uma preocupação que tem
incomodado todos os Municípios da Paraíba. Todos nós
somos conscientes, e a prova aí está, da dificuldade
por que estão passando os Municípios brasileiros, especificamente os nordestinos, os que estão encravados
no semi-árido nordestino e que vivem, quase exclusivamente, do Fundo de Participação. O ICMS tem uma
contribuição, uma participação na renda desses Municípios que, na maioria das vezes, não chega a 10% da
renda do Fundo de Participação do Município. Mesmo
assim, V. Exª traz um assunto que nos preocupa muito,
porque as dificuldades a partir de então triplicaram ou
aumentaram e isso, sim, precisa ser corrigido. A preocupação de V. Exª é no sentido de que se o Banco
do Brasil errou que se corrija urgentemente esse erro.
Não se pode é continuar com os Municípios perdendo ou deixando de receber esses poucos recursos
que são complementares para os compromissos dos
mesmos. Expresso a minha solidariedade à preocupação de V. Exª. Tenho certeza de que haveremos de,
urgentemente, encontrar uma solução para o bem dos
Municípios e para o bem, enfim, da população desses
respectivos Municípios.
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB) –
Agradeço a V. Exª.
Para concluir, com a paciência e a vênia da nossa queridíssima Presidente, quero dizer a V. Exª que
a sua solidariedade e o apoio a essa causa será fun-
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damental, assim como a dos demais componentes da
bancada federal paraibana.
Espero que, ao longo desses dias, possamos dar
à Paraíba novas notícias mais alvissareiras, no sentido
de debelar essa profunda crise, essa profunda celeuma, essa profunda “infecção” que acontece nas contas
municipais em razão dessa ação discricionária.
Ouço o paraibano amigo, o carioca querido, Senador Lindbergh Farias.
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Só
queria cumprimentá-lo, Senador Vital do Rêgo. V. Exª
está fazendo um grande mandato com a defesa dos
interesses da Paraíba. Conheci seu pai. Eu o admirava
como um dos maiores tribunos da história da Paraíba.
Era jovem e na Universidade Federal da Paraíba ia a
determinadas reuniões só para ouvir o mestre Vital do
Rego falar. V. Exª e seu irmão Veneziano caminham
no mesmo sentido. Tenho muito orgulho de ser paraibano, de ser Senador do Rio de Janeiro e sempre me
apresentei no Rio de Janeiro como paraibano. Tenho
muito orgulho de ser nordestino. E V. Exª faz um pronunciamento com o grau de indignação necessário.
Quero me associar à forma que puder ajudar nessas
negociações com o Banco do Brasil...
(Interrupção do som.)
O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Associo-me a V. Exª nessa empreitada. Muito obrigado.
O SR. VITAL DO REGO (Bloco/PMDB – PB) –
Agradeço a V. Exª.
Para concluir, Senador Lindbergh, quero transmitir a V. Exª a confiança que o povo paraibano tem em
V. Exª. Há outros conterrâneos paraibanos que estão
no Senado representando outros Estados, como, por
exemplo, o Senador Cafeteira, o Senador Mozarildo e
outros Senadores que compõem esse quadro, gestados na Paraíba e nos orgulha muito com a presença
de V. Exªs.
V. Exª, nobre Senador Lindbergh Farias, é um
exemplo, um exemplo para a juventude, um exemplo
de homem de fibra, de caráter, um exemplo que muito nos honra. É muito bom saber que brilham no País
nomes paraibanos como V. Exª.
Muito obrigado a todos.
Durante o discurso do Sr. Vital do Rego,
a Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de Secretaria, deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Wilson Santiago, 2º VicePresidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Dando continuidade à lista de oradores
inscritos, para uma comunicação inadiável, como Líder,
com a palavra a Senadora Marinor Brito. (Pausa.)
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Senador Sérgio Petecão, V. Exª dispõe de cinco
minutos, como Líder, para uma comunicação inadiável.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores presentes nesta Casa, nesta
tarde, venho à tribuna apenas para fazer um relato de
momentos que antecedem uma decisão muito importante que vai ser tomada amanhã na Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ como nós a chamamos.
Na semana passada, inclusive, já era previsto
que essa decisão fosse tomada, mas infelizmente a
reunião da Comissão foi suspensa, o que nos causou
uma surpresa muito grande, até porque lá se encontra uma matéria que é da maior importância para o
povo acriano.
Trata-se da mudança de horário feita em virtude
de aprovação de um projeto de autoria do ex-Senador
Tião Viana, hoje Governador do nosso Estado, em que
houve a mudança de uma hora. Todos sabem que o
horário antigo do Acre – nós o chamamos de horário
de Deus –, tem uma diferença de duas horas considerando o fuso horário de Brasília.
Esse projeto de autoria do Senador Tião Viana,
que tramitou no Senado e depois foi aprovado na Câmara, deu entrada, inclusive, junto com um plebiscito.
Se o plebiscito tivesse acontecido, tudo isso que está
acontecendo hoje não estaria acontecendo, porque
tenho certeza de que o povo é sábio, e o povo acriano
sabe disso. O problema é a forma como foi feita essa
lei, a celeridade com que foi aprovada essa lei.
Naquele momento, era dito que os interesses do
Acre estavam colocados, e hoje eu começo a ver os
verdadeiros interesses que estão por trás dessa lei.
Mas, graças a Deus, um projeto de autoria do
Deputado Federal Flaviano Melo, que tramitou lá na
Câmara e também aqui no Senado, garantiu que tivéssemos um referendo, que foi feito agora nas eleições de 2010. E o que o povo do Acre está querendo
e espera desta Casa... Porque, no referendo, o povo
do Acre fez a opção de termos o nosso horário antigo
de volta, de duas horas de diferença em relação ao
horário de Brasília.
Às vezes, as pessoas, até alguns amigos, me
questionam: por que vocês brigam tanto por causa de
uma hora? Não tem briga nenhuma. O que está em
jogo são os interesses da população do nosso Estado. Essa uma hora faz uma diferença muito grande,
e nós podemos sentir isso quando conversamos com
as pessoas, principalmente lá no vale do Juruá, onde
as pessoas ainda sofrem muito mais.
Então, o que nós estamos querendo é que a Comissão de Constituição e Justiça se reúna amanhã, e
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tenho certeza que a maioria dos nossos Senadores irá
votar a favor do nosso relatório, porque o que estamos
querendo é apenas que a vontade do povo acriano seja
respeitada. Acho que não é pedir demais, principalmente pedir a uma Casa democrática, como é o Senado,
que o nosso referendo, que a decisão soberana que
foi tomada pelo povo acriano seja respeitada.
Não tenho dúvida de que, amanhã, na Comissão,
nós vamos ter a maioria dos votos dos Senadores a
favor, porque no nosso relatório nós apenas estamos
homologando o que já foi homologado pelo TSE. O TRE
encaminhou a decisão ao TSE, que a encaminhou à
Presidência da Casa para que fizesse o ato declaratório. A Presidência entendeu que tinha que encaminhar
à Comissão de Constituição e Justiça, onde eu sou o
relator da matéria.
Esperamos que a nossa reunião aconteça amanhã. É importante que essa reunião aconteça, porque
nós tivemos uma reunião, neste final de semana, no
Estado e os Parlamentares, Deputados Estaduais,
Deputados Federais, se reuniram...
Se essa decisão do Senado realmente não for
tratada com a responsabilidade que o caso merece,
eu, sinceramente, não sei do que a população do Acre
será capaz, porque já existe um movimento grande
pedindo que nós Senadores respeitemos essa decisão tomada. Acho que não existe nenhum instrumento
mais democrático do que um referendo.
Então, fica aqui o nosso apelo aos meus pares,
aos Senadores e Senadoras que fazem parte da CCJ,
para que amanhã nós possamos apreciar esse relatório
e faça prevalecer a vontade do povo acriano.
Obrigada, Presidente Marta Suplicy.
Durante o discurso do Sr. Sérgio Petecão,
o Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pela
Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Sérgio Petecão.
Com a palavra, por dez minutos, a Senadora Vanessa Grazziotin, do PCdoB.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy;
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, companheiros e
companheiras, no último domingo, dia 20 deste mês,
contamos em Manaus com a presença do Ministro da
Saúde, Ministro Alexandre Padilha, e toda uma comitiva do Ministério da Saúde que foi para o nosso Estado, para o Estado de Manaus, para participar de uma
reunião de trabalho para tratar de questões ligadas à
saúde, sobretudo da dengue. É com muita atenção que
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o Ministério da Saúde acompanha o desenvolvimento
desse mal pelo Brasil e, infelizmente, o meu Estado, o
Estado do Amazonas, está entre os Estados que mantêm um alerta e um nível de preocupação maior.
Ocorre, Srª Presidente, que somente no meu Estado temos problemas em todos os Municípios. Todos
eles já manifestam casos de dengue. Entretanto, decretou-se situação de emergência em oito Municípios, uma
situação de urgência em decorrência do crescimento e
do volume de casos dessa doença que têm sido apresentados e comprovados. E dois Municípios, a capital,
Manaus, e o Município de Tefé, um grande Município
para os nossos padrões, obviamente, do interior do Estado, já apresentam um quadro de epidemia comprovada. E o que é pior: não temos a manifestação apenas
dos vírus tipo 1 e tipo 2, que são comuns em todos os
Estados brasileiros; temos lá a manifestação dos vírus
tipo 1, tipo 2, tipo 3 e, o mais grave, tipo 4. O número
de mortes, só na cidade de Manaus, neste período de
janeiro e fevereiro, já passa de oito mil. O percentual de
casos graves, com letalidade, com mortes, é mais que o
triplo do mesmo período de um ano em que a epidemia
também foi uma forte epidemia.
Então, participaram da reunião alguns Parlamentares da Bancada do Estado do Amazonas, o Prefeito de Manaus, o Governador Omar Aziz, a equipe do
Ministério da Saúde e o Ministro Padilha. E o Governo
do Estado do Amazonas tem tido uma atitude correta,
porque, em vez de fazer ou tomar iniciativas isoladas,
vem procurando unificar as ações, integrar as ações
entre o Governo e as prefeituras da capital e do interior, como forma de aproveitar melhor a aplicação dos
recursos públicos. Assim tem sido Manaus com os
Municípios de Tefé, de Lábrea, de Humaitá, de Coari,
vários Municípios que vivem esse problema.
E é óbvio, Srª Presidenta, que, para enfrentar a
dengue, nós precisamos, a Secretária de Saúde, os
profissionais da área de Saúde precisam atuar em dois
campos: o primeiro deles é o controle do vetor e a vigilância, que seriam as ações de controle e as ações
preventivas, para não deixar que o número de casos
aumente a cada dia; e o segundo é a assistência ao
paciente, não permitindo que os pacientes cheguem
às unidades de saúde e fiquem naquelas filas intermináveis à espera de atendimento.
As Unidades de Pronto Atendimento já funcionam, várias delas, 24 horas, ou seja, ininterruptamente,
e aquelas unidades do Estado, do Município de Manaus e dos Municípios do interior, que não funcionam
ininterruptamente terão os seus horários estendidos.
Várias delas já estão trabalhando até às 22 horas, e
outras passarão a funcionar também durante 24 horas,
portanto, sem nenhuma interrupção.
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E o mais importante, além da assistência ao paciente, é que talvez a frente onde o Estado e os Municípios tenham despendido a maior parte dos recursos
tenha sido no controle de vetor e na vigilância, porque
é um trabalho diuturno de limpeza da cidade. E não
somente limpeza das vias públicas. V. Exª já foi Prefeita da cidade de São Paulo e sabe que, para tratar de
uma epidemia como essa, não basta cuidar das vias
ou dos prédios públicos; é preciso se chegar à casa
das pessoas, ao quintal das pessoas. Então, essa é
uma atividade demorada e cara, dispendiosa.
O Ministro Alexandre Padilha se comprometeu
com o Governo do Estado a ajudar na assistência ao
paciente. Em torno de R$3,7 milhões já foram liberados para o Estado do Amazonas, mas entendemos
que ainda é preciso de algo em torno de R$9 milhões
a R$10 milhões pelo menos para os dois próximos
meses, para que haja um atendimento digno e pronto
para a população do Estado do Amazonas.
Em relação ao controle do vetor e vigilância, comprometeu-se o Ministério da Saúde a ajudar o Estado
com a compra de alguns equipamentos ‑ caminhões,
borrifadores, aparelhos de borrifação individual ‑, porque muitas vias não dão acesso a automóveis, sendo
necessário que o homem entre a pé para fazer esse
controle. Então, também virá essa ajuda por parte do
Ministério da Saúde.
Entretanto, Srª Presidente, eu quero aqui falar
como alguém que, nestes últimos anos, esteve na Câmara Federal como Deputada, durante os oito anos do
Governo do Presidente Lula. Nesses anos, a gente ajudou naquilo que pôde a construir este novo momento,
este novo País, a aplicação desta nova política.
Entretanto, Srª Presidente, aqui eu quero dizer
que nós vivemos um momento grave na área de saúde no meu Estado. O Estado do Amazonas é um dos
Estados que mais aplicam recursos na área de saúde.
Aplicamos além daquilo que a norma legal determina
aos Estados. Nos últimos tempos, o avanço das unidades dos leitos para a área de saúde no setor público tem sido importante. Entretanto, vivemos inúmeros
problemas, um deles é a falta de profissional médico,
sobretudo no interior.
Senador Lindbergh, viver no interior do Estado do
Amazonas não é fácil para aqueles que nascem, para
aqueles que têm origem ali; imagina para um médico
ir para o interior do Estado. É por isso que, no Estado,
muitas vezes, somando o salário oferecido pelo Estado ao que o Município oferece, chega a uma soma,
aproximadamente, de R$20 mil a R$25 mil, e não há
médico. Não há médico que se disponha a ir trabalhar
no interior do meu Estado.
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Mas, mesmo assim, há um esforço para que a
gente possa melhorar a situação da saúde. Portanto,
o Governo vem aplicando uma quantidade importante
de recursos. Jamais o Estado do Amazonas apareceu
em qualquer lista divulgada pela imprensa ou pelo
Ministério da Saúde que coloque o Estado como um
daqueles que menos gasta ou gasta abaixo do que
determina o teto na área de saúde. Não. O Governo
vem procurando aplicar recursos para a área de saúde
com o objetivo de melhorar a assistência, melhorar o
atendimento à população.
Mas vivemos este momento particular: momento
de enfrentamento de uma epidemia que pode trazer
mais transtornos e mais prejuízos à saúde pública do
Estado do Amazonas e, portanto, do Brasil.
Então, eu quero aqui, desta tribuna, primeiro, cumprimentar o Ministro Padilha, cumprimentar pela forma
responsável como ele vem tratando este problema não
só no meu Estado do Amazonas, mas no Brasil inteiro.
Repito: ele estava no meu Estado num dia de domingo. Passamos das 9h às 16h em reuniões, reuniões de
trabalho, discutindo e debatendo como enfrentar este
problema, mas entendemos que o Ministério deve comparecer ainda mais. Compromissos lá foram feitos com
publicidade, no sentido de alertar a população, educar a
população, porque ela é também um agente de prevenção muito importante em relação a essa doença.
Mas entendemos que a ajuda sinalizada pelo Governo Federal ainda é uma ajuda muito pequena. Para
que todos tenham uma ideia, somente nesta semana o
Governo do Estado deve repassar a oito Municípios do
interior a quantia de aproximadamente R$5 milhões a
R$8 milhões para ajudar esses Municípios a fazerem
o trabalho de limpeza, de prevenção. Portanto, temos
que ter essa contrapartida do Governo Federal também, e aqui eu faço este apelo.
Por fim, Srª Presidente, quero dizer que, na sextafeira, o meu Estado não vai parar. Ele vai mobilizar-se
contra a dengue. Nas escolas, não haverá aula nesse
dia. Os alunos estarão nas ruas. As igrejas estão sendo
convocadas. Os sindicatos, as centrais, todos iremos às
ruas para chamar a atenção da população e dizer que
essa não deve ser uma ação individual, isolada do Governo ou da Prefeitura, mas deve ser de toda a nossa
sociedade.
Obrigada, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Cara Senadora Vanessa, esse discurso
é exatamente o que precisa ser feito pela sociedade
para banir a dengue.
Eu lembro que, quando saímos da Prefeitura de
São Paulo, havia oito casos de dengue, exatamente
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por esse porta a porta. A mobilização em escola, então, é mais importante.
Agora, com a palavra, o Senador Ricardo Ferraço, para comunicação inadiável de cinco minutos,
por favor.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Para comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Srª Presidenta desta sessão, Senadora Marta Suplicy.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, nós estamos
requerendo, nesta tarde, Srª Presidenta, uma sessão
especial para que esta Casa, a exemplo do que fez
hoje a Câmara dos Deputados, possa fazer uma homenagem ao jornal Folha de S.Paulo pelos seus 90
anos de história, pelos seus 90 anos de êxito, por sua
participação inquestionável na construção da democracia brasileira, por toda a contribuição que tem dado
como veículo de comunicação ao longo dos seus 90
anos em nosso País, por um posicionamento marcado
pela firmeza e pela crítica independente.
É um jornal que questiona, que faz pensar e refletir, que tem sido, ao longo do seu exercício, fiel ao
pluralismo e ao apartidarismo, dois dos principais pilares do Projeto Folha, conduzido com muito sucesso
pelo seu diretor de redação, Otávio Frias Filho.
Também devo saudar aqui o papel revolucionário
da Folha, que mudou a forma de fazer jornalismo no
Brasil, sendo pioneiro na integração das plataformas
impressa e on-line. Nesta nova fase, o jornal tem sabido
conciliar, de forma exemplar, a agilidade do noticiário
em tempo real com a qualidade da informação...
Por tudo isso, peço à Mesa que registre, na forma
regimental, nos Anais da Casa, a transcrição do editorial
“Nove Décadas”, publicado, no último sábado, no jornal
Folha de S.Paulo. O editorial renova o compromisso
da Folha com um jornalismo apartidário, interpelativo e
plural. Também nos leva a reafirmar o papel fundamental que uma imprensa livre e crítica tem em qualquer
democracia, sobretudo na democracia brasileira.
Também aproveito, Srª Presidenta, Srªs e Srs.
Senadores, esta comunicação inadiável para requerer
um voto de pesar pelo falecimento do Cônego Maurício
Mattos Pereira, que fez um trabalho pastoral e evangelizador extraordinário na condição de Vigário-Geral da
Arquidiocese de Vitória. Veio a falecer deixando grande saudade, deixando uma obra não apenas pastoral,
mas evangelizadora extraordinária.
O Cônego Maurício Mattos Pereira nasceu em
Acioly, em João Neiva, no Espírito Santo, foi ordenado
sacerdote por Dom Luiz Scortegagna, 4º Bispo da então
Diocese do Espírito Santo, em 1º de janeiro de 1950.
Faço, portanto, o registro e um voto de pesar pelo
passamento do Cônego Maurício Mattos Pereira, pela
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obra comunitária, pastoral e evangelizadora que deixa
na Arquidiocese de Vitória.
Muito obrigado, Srª Presidenta.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR RICARDO FERRAÇO EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Caro Senador Ricardo Ferraço, o requerimento
referido já está aqui na Mesa, e V. Exª será atendido,
na forma do Regimento.
Muito obrigada.
É lido o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 102, DE 2011
Requer Voto de Pesar pelo falecimento
do Cônego Maurício Mattos Pereira.
Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento
Interno, a inserção em ata de Voto de Pesar, pelo falecimento do Cônego Maurício Mattos Pereira, vigáriogeral da Arquidiocese de Vitória.
Dessa forma, nos termos do art. 218 do Regimento Interno e de acordo com as tradições da Casa,
requeiro sejam apresentadas condolências em nome
e de todo povo capixaba:
– Ao Arcebispo D. Luiz Mancilha Vilela –
Cúria Metropolitana – Rua Soldado Abílio dos
Santos, 47 – 29015-620 – Vitória/ES;
– À sua irmã, Senhora Eutália de Mattos
Pereira – Rua Soldado Abílio dos Santos, 47
– 29015-620 – Vitória/ES.
Justificação
O Cônego Maurício Mattos Pereira nasceu em
Acioly, distrito de João Neiva, ES, em 2-7-1926 e foi
ordenado sacerdote por Dom Luiz Scortegagna, 4º
Bispo da então Diocese do Espírito Santo em 1º de
janeiro de 1950. Após três anos de ordenação, recebeu
o título de Cônego, passando a ser membro do Cabido
Diocesano, hoje Conselho Presbiterial.
Atuou em vários municípios do Estado, como
Marilândia, Guarapari, Cariacica e Colatina. A última
paróquia em que atuou por treze anos foi a Paróquia
São José, em Maruípe, na capital do Estado, Vitória,
onde foi pároco, coordenador pastoral e vigário-geral
da arquidiocese, representando, assim, a segunda
pessoa da Diocese.
Na época em que foi ordenado, aos vinte e dois
anos e meio, disse que sempre amou a missão religiosa e “– Fui ordenado para sempre. E nunca me
arrependi”.
Era considerado por todos, exemplo de pessoa,
de homem de Deus, de sacerdote.
Faleceu em 17-2-2011, aos 84 anos.
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Brasília, 22 de fevereiro de 2011. – Senador Ricardo Ferraço.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência encaminhará o voto de pesar
solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência designa o Senador Jayme Campos, como membro titular, e a Senadora Kátia Abreu,
como suplente, para integrarem a Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, em vagas destinadas ao Democratas, de conformidade com
o Ofício nº 011/11–GLPDEM, da Liderança do DEM,
no Senado Federal.
É o seguinte o ofício:

Of. nº 11/11-GLDEM
Brasília, 22 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e em resposta ao Of. nº
77/2011-CN, de 16-2-2011, indico o Senhor Jayme
Campos para ocupar, como titular, a vaga do Partido
Democratas na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, e, como suplente, a Senadora Kátia Abreu.
Atenciosamente, – Senador José Agripino, Líder
do Democratas no Senado Federal.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência recebeu da Liderança
do Democratas as indicações para integrarem as
Comissões de Assuntos Econômicos; de Assuntos
Sociais; de Constituição, Justiça e Cidadania; de
Educação, Cultura e Esporte; de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
de Direitos Humanos e Legislação Participativa; de
Relações Exteriores e Defesa Nacional; de Serviços de Infraestrutura; de Desenvolvimento Regional e Turismo; de Agricultura e Reforma Agrária;
de Ciência, Tecnologia e Inovação, Comunicação
e Informática.
A Presidência designa os Senadores mencionados no Ofício nº 12/11 GLDEM para comporem os
referidos colegiados.
E o seguinte o ofício:
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OF. Nº 012/11-GLDEM
Brasília, 22 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e em resposta ao OF.
Nº 37/2011-SF, de 8–2–2011, comunico a V. Exª, as
seguintes indicações para compor as Comissões Permanentes do Senado Federal a saber:
Comissão de Assuntos Econômicos – CAE
Titulares: Senadores José Agripino e Demóstenes Torres
Suplentes: Senador Jayme Campos e Senadora
Kátia Abreu.
Comissão de Assuntos Sociais – CAS
Titular: Senador Jayme Campos
Suplente: Senadora Maria do Carmo Alves
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania –
CCJ
Titular: Senadora Kátia Abreu
Suplente: Senador Demóstenes Torres
Comissão de Educação, Cultura e Esporte – CE
Titulares: Senadora Maria do Carmo Alves e
Kátia Abreu
Suplentes: Senadores Jayme Campos e José
Agripino
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle – CMA
Titular: Senadora Kátia Abreu
Suplente: Senador Jayme Campos
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Comissão de Agricultura e Reforma Agrária –
CRA
Titular: Senador Jayme Campos
Suplente: Senadora Kátia Abreu
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicações e Informática – CCT
Titular: Senador José Agripino
Suplente: Senadora Maria do Carmo Alves
Atenciosamente, – Senador José Agripino Líder
do Democratas no Senado Federal.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência recebeu da Liderança do Bloco
de Apoio ao Governo as indicações para integrarem a
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
A Presidência designa os Senadores mencionados no Ofício nº 24/11 GLDBAG para comporem
o referido colegiado.
É o seguinte o ofício:

Ofício nº 24/2011 – GLDBAG
Brasília, 22 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico, conforme tabela abaixo, os Senadores representantes do Bloco
de Apoio ao Governo (PDT, PSB, PT, PCdoB, PR
e PRB), para integrarem, na qualidade de titulares
e suplentes, a Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária – CRA.

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH
Titular: Senador Demóstenes Torres
Suplente: Senador José Agripino
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE
Titular: Senador José Agripino
Suplente: Senador Demóstenes Torres
Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI
Titular: Senador Demóstenes Torres
Suplente: Senador Jayme Campos

Senador Humberto Costa, Líder do PT e do
Bloco de Apoio ao Governo.

Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR
Titular: Senadora Maria do Carmo Alves
Suplente: Senadora Kátia Abreu

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência recebeu da Liderança do Bloco
de Apoio ao Governo as indicações para integrarem
a Comissão de Assuntos Econômicos.
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A Presidência designa os Senadores mencionados no Ofício nº 16/11 GLDBAG para comporem
o referido colegiado.
É o seguinte Ofício
Ofício n° 16/2011 – GLDBAG
Brasília, 22 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico, conforme tabela abaixo, os Senadores representantes do Bloco
de Apoio ao Governo (PDT, PSB, PT, PCdoB, PR e
PRB), para integrarem, na qualidade de titulares e
suplentes, a Comissão de Assuntos Econômicos –
CAE.

Senador Humberto Costa, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com a palavra o Senador Roberto Requião
para o seu pronunciamento de dez minutos.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidenta do Senado neste momento,
Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores aqui presentes,
em especial dois amigos, companheiros, o Senador
Lindbergh e a Senadora Gleisi Hoffmann. Eu os convoco para um debate.
Quero expor neste momento a minha perplexidade. Aliás, eu invocaria neste momento o Reitor da
Universidade de Salamanca, na Espanha, Miguel de
Unamuno, que tinha como característica principal a
capacidade de dar sentido a paradoxos. E eu estou
perplexo diante de um paradoxo que domina o debate no Senado da República: o paradoxo de posições
diversas de posições anteriormente tomadas pelo
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Governo e pelo grupo de Oposição em relação ao
salário mínimo.
Vejo a veemência da atual Oposição, capitaneada
pelo PSDB, em contraposição à proposta da Presidenta
Dilma, do salário mínimo de R$545,00 acompanhado
de uma política de recomposição que leva em conta
o Produto Interno Bruto dos últimos dois anos mais a
inflação. Vejo a veemência do PSDB na contraposição
a essa proposta.
Na verdade, a minha posição pessoal coincide
com a crítica à delegação a um decreto para estabelecer, nos próximos anos, o salário mínimo. Acho isso
inconstitucional e extremamente perigoso, porque, neste
momento, inclusive, o Supremo Tribunal Federal manda à Câmara uma proposta em que pede autorização
para fixar o seu próprio salário, ano a ano, também de
esponte própria, sem recorrer a uma lei que é um ato
jurídico complexo, com a sua iniciativa, a participação
do Congresso Nacional e a sanção do Presidente da
República. Eu acho que estamos estabelecendo nesse
caso uma capitis diminutio, não diria mínima, nem
média, mas uma capitis diminutio radical em relação
ao Congresso Nacional.
Mas a minha perplexidade em relação à postura
do PSDB é muito grande, porque o PSDB, Senadora
Marta Suplicy, tem cinco administrações estaduais no
Brasil, e, dessas cinco administrações estaduais, apenas duas – Rio Grande do Sul e São Paulo – utilizaram
a capacidade, a possibilidade legal de estabelecer um
salário mínimo regional. E, quando o fizeram, estabeleceram um salário mínimo regional, perdoem-me a
franqueza, absolutamente ridículo, mínimo.
No Estado do Paraná, o salário mínimo regional do ano passado era, em uma variação, entre
R$665,00 a R$765,00. O de São Paulo chega, no
máximo, a R$630,00. E São Paulo é um Estado extraordinariamente mais desenvolvido, muito mais
desenvolvido que o meu Paraná. Então, fico me
perguntando como o PSDB, que não utiliza o salário mínimo para alavancar a remuneração dos seus
trabalhadores, se contrapõe ao salário mínimo da
Ministra Dilma Rousseff? Digo, da nossa Presidenta Dilma Rousseff, ex-Ministra – é o hábito que me
leva a repetir essa impropriedade.
No Rio Grande do Sul, a mesma coisa: um salário mínimo extraordinariamente pequeno. E, nas
Minas Gerais, que está também sob o Governo do
PSDB? Senador, nem sequer salário mínimo regional
foi fixado nas Minas Gerais. Não aproveitaram nem
a oportunidade de alavancar os salários para os não
sindicalizados por meio do estabelecimento de um
salário estadual. Então, vejo aí um paradoxo a que
nem o Miguel de Unamuno daria forma, encontraria
o sentido.
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Mas vejo também um paradoxo por parte do
Governo Federal. É a continuidade da velha política
monetarista. Temos de enxugar a liquidez. O Governo
opta por enxugar a liquidez aumentando juros – com
isso, aumenta a dívida pública e dá lucro para os bancos e para os rentistas – e, de certa forma, comprimindo o salário, estabelecendo o salário mínimo de
R$543,00.
Não era o que eu esperava, com o nosso discurso, o discurso da Dilma, o meu discurso, o discurso da nossa aliança política que ganhou a eleição
presidencial. Eu esperava uma política diferenciada.
Não há alternativa? Ora, perdoem-me, é claro que há
alternativa. Em vez da elevação dos juros, bastaria o
aumento do depósito compulsório dos bancos, com
uma vantagem extraordinária em relação à elevação
dos juros, porque não aumenta a dívida pública, não
maximiza o lucro dos banqueiros e enxuga, da mesma
forma, a liquidez.
Se, paralelamente a isso, fizéssemos uma contenção do famoso empréstimo consignado, que não
tem vulto extraordinário na economia brasileira ainda
hoje, mas tem uma velocidade muito grande que está
levando à construção de um processo inflacionário,
estaríamos também enxugando a liquidez e diminuindo, por via de consequência, o lucro dos rentistas e
dos banqueiros.
Além dessas medidas, nós podíamos estar estabelecendo a contenção da depreciação do dólar e utilizando medidas fiscais para agravar as importações de
produtos, basicamente dos Estados Unidos, da China
e do Japão, que estão comprometendo o crescimento
industrial do Brasil.
Vejam vocês: corte de investimentos públicos.
Eu não acredito que sejam tão radicais. O Congresso
Nacional já havia inflado o orçamento, a Presidenta
Dilma não cortou investimentos básicos, mas o que
está também comprometendo o País na construção do
processo inflacionário é a falta de investimentos públicos e privados, porque a falta desses investimentos,
notadamente em infraestrutura, leva a um processo
inflacionário com um pequeno aumento da demanda,
porque a produção deficitária, em função da falta de
investimentos, não acompanha a demanda.
Então, daí a minha perplexidade: o Governo,
não tomando medidas que conteriam o processo de
excesso de liquidez, não beneficiaria os bancos e,
por via de consequência, não aumentaria o volume
da dívida pública.
E a oposição, que domina uma série de governos,
reclamando um salário mínimo mais alto sem sequer
utilizar, dentro das suas possibilidades, como Minas
Gerais, o salário mínimo regional.
A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco/PT – PR) – Concede-me um aparte, Senador Requião?
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O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR) – Como não, Senadora Gleisi? Com o máximo
prazer.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Mais dois minutos.
A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco/PT – PR) – Muito obrigada, meu colega, Senador do Estado do Paraná. Sempre é muito bom ouvi-lo falar, pelos seus
conhecimentos e sua firmeza. Eu, em primeiro lugar,
quero concordar com o senhor sobre as questões
relativas ao tamanho do mínimo e sobre as suas
críticas em relação ao PSDB, sobre a capacidade
de criticarem o salário que a Presidenta Dilma apresenta a esta Nação e eles, nos Estados que governam, não terem sequer uma política consistente de
mínimo regional.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR) – É o “façam o que eu digo e não façam o que
eu faço”.
A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco/PT – PR) – Aliás,
não tinham uma posição consistente quando governaram o Brasil, basta pegarmos a evolução do salário mínimo. Agora, tenho de divergir de V. Exª em
relação ao papel deste Congresso Nacional, com a
discussão das regras sobre o mínimo. Eu não posso
concordar, Senador, que o Congresso esteja delegando ao Executivo a definição de regras. Muito pelo
contrário: as regras estão claras e definidas no corpo
do projeto de lei: é a inflação mais o crescimento do
Produto Interno Bruto. Então, não há delegação de
regras. Este Congresso está aprovando as regras;
apenas, por decreto, serão colocados os índices que
serão verificados nos anos subsequentes. E, depois,
isso não representa um cerceamento, até porque é
uma lei ordinária. A qualquer momento, o Congresso
Nacional, a Câmara dos Deputados ou o Senado da
República, pode fazer alteração, desde que assim
queira a maioria. Se a maioria aprovar, há legitimidade nesta aprovação. Eu gostaria de falar sobre a
inflação, mas não vai dar tempo. Vou-me inscrever,
na sequência ou amanhã, para tratar desse assunto.
Obrigada, Senador.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– O debate de amanhã será um debate limitado porque o Presidente do Senado vai cumprir o Regimento:
serão cinco oradores na defesa e cinco oradores na
contradição.
Mas eu deixo clara...
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Mais três minutos para a conclusão.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Deixo clara aqui a minha posição: não creio que o
Senado da República possa abrir mão do seu direito
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e dever de discutir as regras do salário mínimo. Esta
delegação é uma capitis diminutio, é uma diminuição
do direito e da responsabilidade de, necessariamente,
discutir a cada ano. A fórmula avençada pelo Governo
com os sindicatos, ainda na época do nosso Presidente
Lula, não é má, mas é um acordo do Governo com os
sindicatos. Ela não pode engessar a opinião do Congresso Nacional. E seria uma fórmula razoável apenas
se levássemos em consideração que o salário mínimo
fosse magnífico como, por exemplo, o salário dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Sobre esse salário,
basta a correção, e a correção fará com que esse salário
seja sempre ótimo. Mas o ponto de partida do salário
mínimo é um ponto de partida muito baixo.
Então, a regra do crescimento do PIB dos dois
últimos anos mais a inflação é uma regra muito modesta para o avanço de que nós precisaríamos. Vou dar
um exemplo só: quando o Presidente do Senado era
Presidente da República, o salário mínimo era outro.
Se nós aplicarmos os fatores de correção, chegaremos
à incrível conclusão de que, na época da presidência
do nosso Senador Sarney, o salário mínimo do Brasil
equivaleria a R$711,00 hoje.
Eu acho que meu tempo está esgotado. Se V.
Exª, Presidenta, permitir...
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Senador Requião...
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– ... darei um aparte ao Senador Suplicy.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Tem mais dois minutos já.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador, V. Exª referiu-se a mim, então, se me permite...
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Porque estava com o microfone levantado e me fez
crer que era a solicitação de um aparte.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Exatamente. Senador Requião, eu acho que V. Exª aqui nos
traz elementos de reflexão muito importantes, mas é
necessário frisar que a fórmula adotada e observada no
acordo entre as centrais sindicais e o Governo já leva
em conta um fator de recuperação mais significativo do
que se fosse simplesmente o aumento da produtividade, que seria medido pelo aumento da produção.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Mesmo assim, modesto.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Modesto, mas, quando se leva em conta o crescimento
do PIB, que é maior do que o crescimento do PIB per
capita, já é uma recuperação para além do aumento
simplesmente referente à recuperação pela perda da
inflação. Tanto é que...
(Interrupção do som.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Mais três minutos.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ... exatamente por ter adotado essa fórmula é que o Governo
do Presidente Lula conseguiu aumentar em 57,3% o
valor do salário mínimo de 2003 a 2010, mais do que
os 44,7% do período anterior. Eu quero respeitar o
tempo; então, o diálogo continuará amanhã.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR) – A minha intenção, Presidenta, era só trazer o
debate para o Congresso Nacional. Chamei à colação
o Lindbergh, que não atendeu ao meu apelo de entrar
neste debate. Tive a participação agradável da Senadora Gleisi e do Senador Suplicy. Mas o paradoxo continua aberto. E, como não sou o Miguel de Unamuno,
tenho dificuldade de entender as posições do PSDB
e do Governo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Requião.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência recebeu da liderança do Bloco
PMDB/PP/PSC/PMN/PV as indicações para integrarem as seguintes Comissões: de Assuntos Econômicos; de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática; de Desenvolvimento Regional e Turismo; de Serviços de Infraestrutura; de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; de
Agricultura e Reforma Agrária; de Relações Exteriores
e Defesa Nacional.
A Presidência designa a Senadora e os Senadores
mencionados nos Ofícios nºs 51, 53, 55 a 59, de 2011/
GL/PMDB, para comporem os colegiados referidos.
Of. GLPMDB nº 51/11
Brasília, 22 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência os nomes dos Senadores
do PMDB, PP, PMN, PSC e PV que integrarão a Comissão de Assuntos Econômicos – CAE
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Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração.
Senador Renan Calheiros – Líder do PMDB.

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

Of. GLPMDB nº 53/11

Of. GLPMDB nº 56/11

Brasília, 22 de fevereiro de 2011

Brasília, 22 de fevereiro de 2011

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência os nomes dos Senadores do
PMDB, PP, PMN, PSC e PV que integrarão a Comissão
de Comunicação, Ciência e Tecnologia – CCT

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência os nomes dos Senadores
do PMDB, PP, PMN, PSC e PV, que integrarão a Comissão de Serviços de Infra-Estrutura – CI.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço consideração.
Senador Renan Calheiros – Líder do PMDB.
Of. GLPMDB nº 55/11
Brasília, 22 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência os nomes dos Senadores do
PMDB, PP, PMN, PSC e PV, que integrarão a Comissão
de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração.
Senador Renan Calheiros, Líder do PMDB.
Of. GLPMDB nº 57/11
Brasília, 22 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência os nomes dos Senadores
do PMDB, PP, PMN, PSC e PV, que integrarão a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle – CMA.
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Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
Of. GLPMDB nº 58/11
Brasília, 22 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência os nomes dos Senadores
do PMDB, PP, PMN, PSC e PV, que integrarão a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária – CRA.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
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Of. GLPMDB nº 59/11
Brasília, 22 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência os nomes dos Senadores
do PMDB, PP, PMN, PSC e PV, que integrarão a Comissão de Relações Exteriores – CRE.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com a palavra, a Senadora Marinor Brito, para
usar da palavra por delegação de Líder, no período do
expediente, por cinco minutos.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Como
Líder. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidenta, Srªs
e Srs. Senadores, eu tinha me programado hoje, pela
Liderança do PSOL, para expressar um conteúdo referente a nossa solidariedade ao povo líbio e a todos
os povos daquela região, que estão em luta e em mobilização contra as ditaduras e governos que mais se
assemelham a reinos medievais, tal o atraso, a violência
e o obscurantismo com que são tratadas as reivindicações populares e as liberdades democráticas.
Mas, diante do acontecido na cidade de Manaus,
no dia de ontem, eu gostaria que V. Exª pudesse considerar este meu pronunciamento de solidariedade ao
povo líbio como lido, e utilizarei meu tempo para falar
do meu estarrecimento com as imagens, as palavras
e as atitudes do Prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, do PTB daquele Estado, que, ao agredir com palavras uma moradora da área de risco na periferia de
Manaus, revela uma atitude autoritária e de profundo
desrespeito e desprezo com o povo daquele Estado,
o povo da Amazônia e, principalmente, as mulheres e
os pobres e trabalhadores daquela região.
Não se admite isso por parte de qualquer autoridade, muito menos do prefeito de uma cidade que é
tão importante para a região amazônica, uma cidade
de um povo trabalhador, de um povo honesto, de um
povo que tem, como todo o povo da Amazônia, o simbolismo na solidariedade, na relação fraterna existente
entre os filhos de outros Estados brasileiros.
Talvez o que o Prefeito Amazonino Mendes expressou ao dizer “Minha filha, então, morra, morra,
morra!” para aquela senhora seja o que os representantes das abastadas elites brasileiras queiram dizer
ao povo brasileiro, quando suas justas reivindicações
são apresentadas diretamente ou por meio de entidades representativas dos movimentos sociais.
Infelizmente, ainda predomina em nosso País
uma visão escravocrata entre uma parcela importante
da classe política brasileira, que, desacostumada com
a agruras e sofrimentos cotidianos de favelados e moradores das periferias dos grandes centros urbanos,
não quer ouvir e ver a realidade de milhões e milhões
de cidadãos e cidadãs que são obrigados a morar em
condições subumanas, Senador Eduardo Suplicy, e
acabam sendo vítimas de tragédias e mortes, como
aconteceu recentemente na região serrana do Rio de
Janeiro, onde mais de 900 pessoas perderam a vida
devido às fortes chuvas e enchentes, mas também
devido ao descaso das autoridades com obras e ser-
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viços que deveriam ter sido realizados para oferecer
segurança aos moradores daquelas áreas.
Lamentavelmente, o processo migratório, em
nosso País, com as populações pobres, não acontece
porque alguém decidiu estudar em uma universidade
ou preferiu fazer um curso neste ou naquele Estado. As pessoas têm-se deslocado, Senadora Marta
Suplicy, das regiões periféricas do País através das
situações de humilhação, da falta de políticas públicas, de moradia, da falta de condições de habitação,
de políticas de assistência, de saúde, de geração de
renda e emprego.
Quero aqui dizer ao Sr. Prefeito de Manaus que
nós, paraenses, como os diversos trabalhadores de
diversos Estados, estamos presentes em todos os
Estados do nosso País. E contribuímos e muito para
a cultura, para o trabalho, para o desenvolvimento de
vários Estados e regiões de nosso País.
Portanto, ser uma moradora da comunidade de
Santa Maria, em Manaus, é motivo de orgulho para nós
e, tenho certeza, para o povo do Estado do Amazonas
e do Pará. Eu, como paraense, como cidadã brasileira,
representante das mulheres trabalhadoras,...
(Interrupção do som.)
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – ...neste
Senado Federal, repudio a atitude preconceituosa, a
atitude discriminatória contra os migrantes do nosso
País, que saem – para concluir, Srª Presidente – do
Nordeste do País para São Paulo; que saem do Maranhão para o Estado do Pará, como aconteceu no
massacre de Eldorado dos Carajás, em que os migrantes do Estado do Maranhão foram acusados, Senador
Suplicy, de serem os responsáveis pela matança no
campo em nossa região. Nós não podemos admitir
esse tipo de atitude.
Estou entrando, amanhã, com uma representação
junto à Procuradoria Geral da República para apurar
essa situação e para que providências sejam tomadas, porque, na minha opinião, se isso for investigado
a fundo, é possível que exista crime de preconceito e
discriminação contra migrantes.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
permite um aparte?
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Concedo o aparte ao Senador Suplicy.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Depois, a mim, Senadora Marinor.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Com
certeza, Excelência.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Primeiro, Senadora...
(Interrupção do som.)
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – (fora
do microfone – minha total solidariedade ao povo da
Líbia), que vem sofrendo uma violência que tem causado até o abandono por parte de pilotos de caças da
aviação da Líbia, porque se recusaram a metralhar o
povo, a atirar contra o povo que expressava seu sentimento em favor da democracia nas urnas de Trípoli
e em outras cidades da Líbia. Mas, com respeito ao
que disse o Prefeito Amazonino Mendes, eu, como fui
seu colega aqui no Senado, quero transmitir – e tentei
até fazê-lo por telefone – que considero que ele deve
pedir desculpas a essa senhora a quem declarou: “Minha filha, então morra, morra, morra”. E depois: “Então,
pronto. Está explicado. Ela veio do Pará”.
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Ora,
V. Exª tem a integral solidariedade, porque o Prefeito
Amazonino Mendes deve desculpas a todos aqueles
que, no Brasil, se veem instados a migrar para outros
lugares em busca da melhoria de vida. O direito de ir e
vir livremente permite a todos os brasileiros estarem em
qualquer cidade, seja lá em Manaus, em Porto Alegre,
em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro,
onde for, e é preciso que todos sejam tratados com o
devido respeito.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Agradeço, Senador Suplicy, pelo aparte e concedo o próximo
aparte ao Senador João Pedro e, depois, ao Senador
Marcelo Crivella.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senadora
Marinor, primeiro, quero associar-me à indignação de
V. Exª e associar-me ao repúdio acerca da atitude do
Prefeito. Na realidade, o Prefeito Amazonino Mendes
não fez...
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Senador, na palavra da Liderança, não há
apartes. Já foi dado um aparte ao Senador Suplicy; e
agora um aparte ao Senador.
Vou dar mais três minutos excepcionalmente e,
depois, por favor, vamos ver se conseguimos manter
os apartes e o comentário em três minutos.
Muito obrigada.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Obrigado,
Senadora Marta. É para me associar à indignação de
V. Exª. Também estou indignado, até porque somos
amazonenses, roraimenses, paraenses, irmãos na
Amazônia. É bom dizer que somos historicamente
discriminados. Até hoje, o Estado brasileiro não compreendeu ainda a importância do nosso povo e das
riquezas daquela região, daquele território. Errou o
Prefeito de Manaus. O Amazonas deve muito ao povo
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do Pará. Temos uma relação histórica, secular com os
ribeirinhos. Manaus é o que é por conta do suor, do
esforço, do sangue, da inteligência e da sensibilidade
dos paraenses, dos maranhenses, enfim, de todos
os brasileiros que vivem ali. O Prefeito – também me
associo ao Senador Suplicy – tem de pedir desculpas
àquela senhora. Ele não só agrediu aquela senhora,
vítima da exclusão, mas todos os que vivem na periferia
de Manaus. Parabéns a V. Exª pelo discurso e minha
solidariedade aos paraenses que estão em Manaus,
no Amazonas, trabalhando e vivendo dignamente.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Agradeço, Senador João Pedro e concedo rapidamente o
aparte ao Senador Marcelo Crivella para atender à
orientação do nosso tempo aqui.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Senadora Marinor, agradeço a V. Exª pelo aparte. Eu
não poderia ouvir suas palavras sem extravasar minha indignação também em solidariedade a V. Exª. O
Brasil convive com uma diferença regional gritante e
que a gente precisa resgatar um dia. Agora, pior do
que isso, é ouvir essas palavras, duras, de quem devia estar satisfeito pelo capital humano que recebeu
do Pará para construir o Amazonas. V. Exª tem minha
solidariedade. Conte conosco nessa sua manifestação
ao Procurador.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Senadora Marta Suplicy, eu queria dizer, então, que amanhã encaminharei à Procuradoria Geral da República
um pedido, uma representação para que seja apurada
essa situação.
Digo a V. Exªs que estou alertando, desde que
cheguei aqui, para uma outra situação conflituosa que
vai ocorrer: mais de 150 mil pessoas estão se deslocando do Brasil inteiro para o Pará em função de Belo
Monte, que está anunciando 20 mil empregos, quando
só na cidade de Altamira tem 19 mil desempregados.
Serão mais migrantes de regiões periféricas do País
se deslocando para a Amazônia sem que o Governo
Federal, Senador Suplicy, tenha uma resposta à altura
de receber em condições humanas, em condições de
habitação, de saneamento, de saúde, de educação,
(fora do microfone: como o povo merece. Fica aqui o
meu repúdio a essa atitude do Prefeito de Manaus.)
(Interrupção do som.)
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Obrigada.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DA
SRA. SENADORA MARINOR BRITO
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e

04578

Quarta-feira 23

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Srs. Senadores, abro esse pronunciamento registrando
minha solidariedade ao povo líbio e a todos os povos
daquela região, que estão em luta e mobilização contra
ditaduras e governos que mais se assemelham a reinos
medievais, tal o atraso, a violência e o obscurantismo
como são tratadas as reivindicações populares e as
liberdades democráticas. Estamos assistindo a verdadeiras cenas e momentos de horror patrocinados pela
ditadura de Kadhaf contra o povo líbio.
Ele tem utilizado as Forças Armadas de seu país,
em especial a aviação de combate para bombardear
vários pontos da capital, Trípoli, que se acha sob toque
de recolher, e que segundo as principais agências de
notícias do mundo, já são centenas de mortos entre a
população civil e manifestantes pró-democracia.
Espero que o governo brasileiro se pronuncie no
sentido de exigir respeito aos direitos humanos naquele país, em especial, o direito à livre manifestação do
povo líbio no processo de restabelecimento da democracia e da participação popular nos destinos daquela
nação e daquele povo.
Sr. Presidente,Srªs Parlamentares, Srs. Parlamentares.
Do Oriente Médio para o Brasil. Estou estarrecida
com as imagens, palavras e as atitudes do Prefeito de
Manaus, Amazonino Mendes, do PTB do Estado do
Amazonas, que, ao agredir com palavras uma moradora de área de risco na periferia de Manaus, revela
uma atitude autoritária e de profundo desrespeito e
desprezo ao povo daquele Estado, e principalmente
em relação aos pobres e trabalhadores.
Não se admite de parte de qualquer autoridade,
muito menos do prefeito de Manaus, cidade importante
de nossa região amazônica, que se cometa arroubos
ou destemperos verbais diante de uma reivindicação
justa de uma moradora de uma área de risco na periferia daquela capital.
Talvez o que o prefeito Amazonino Mendes expressou ao dizer “minha filha, então, morra, morra,
morra” para aquela senhora, seja o que os representantes das abastadas elites brasileiras queiram dizer
ao povo brasileiro quando suas justas reivindicações
são apresentadas diretamente ou através das entidades representativas dos movimentos sociais.
Infelizmente ainda predomina uma visão escravocrata entre uma parcela importante da classe política brasileira, que desacostumados com as agruras e
sofrimentos cotidianos de favelados e moradores das
periferias dos grandes centros urbanos, não querem
ouvir e ver a realidade de milhões de cidadãos e cidadãs, que obrigados a morar em condições sub-humanas, acabam sendo as maiores vítimas das tragédias
e mortes, como aconteceu recentemente na região
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serrana do Rio de Janeiro, onde mais de 900 pessoas
perderam a vida devido às fortes chuvas e enchentes,
mas também devido ao descaso das autoridades com
obras e serviços que deveriam ter sido realizadas para
oferecer segurança aos moradores dessas áreas.
O que mais nos revolta nessa atitude do prefeito
de Manaus, Sr. Amazonino Mendes, que além do autoritarismo no trato com uma pessoa do povo, foi também o sentimento de repulsa que ele demonstrou para
com a população do Estado do Pará, ao discriminar a
origem daquela moradora.
Saiba Sr. Prefeito, que nós, paraenses, estamos
presentes em todos os Estados de nosso país e que
contribuímos, e muito, para a cultura, o trabalho e o
desenvolvimento de vários estados e regiões de nosso
país. Portanto, ter uma moradora na Comunidade de
Santa Marta, em Manaus, é motivo de muito orgulho
para nós, e tenho certeza, para o povo amazonense
e paraense.
Espero que nunca mais se repitam fatos como
esse, para o bem do povo amazônida, para o progresso
social e para o fim de toda e qualquer discriminação
contra o povo paraense.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Parabéns, Senadora, sinto pela interrupção,
porque realmente o caso levantado pela senhora é um
caso que nos deixou a todos indignados, e os apartes
portaram o sentimento de todos os brasileiros.
Com a palavra o Senador Lindbergh Farias, por
ordem de inscrição, por dez minutos.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Exmª Srª Presidente, Srªs e Srs Senadoras desta
Casa, eu confesso que assumo esta tribuna estarrecido com o rumo que a Oposição quer dar ao debate
do salário mínimo.
Eu vi, a partir da votação do salário mínimo na
Câmara Federal, na discussão do decreto do salário mínimo, uma posição da Oposição de recorrer ao
Supremo Tribunal Federal. Nos jornais de quinta-feira
e sexta-feira, algumas lideranças desta Casa chegavam a falar em viés autoritário da Presidenta Dilma
Rousseff.
Eu quero entrar aqui no debate concreto porque,
na verdade, o projeto de lei enviado pelo Governo Federal sobre salário mínimo deixa claro o rumo dessa
discussão. A Oposição argumenta que é inconstitucional o art. 3º, que fala de um decreto para fixar os
valores desse salário mínimo, e vai ao art. 7º, inciso
IV, que diz: salário mínimo fixado em lei.
Pois bem, nobres Parlamentares, Exmºs Srs. Senadores e Senadoras desta Casa, o projeto de lei do
Governo fixa em lei, até 2015, os critérios do reajuste
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do salário mínimo. O papel do decreto simplesmente
é transformar em números o que está estabelecido
nessa lei; o que fala a lei do Governo Federal é o que
nós todos conhecemos. Na verdade, deixa claro a inflação de um ano antes e o crescimento do PIB dos
dois anos anteriores.
Não é possível já dizer em lei qual vai ser o salário mínimo de 1º de janeiro de 2012. Nós sabemos
que vai ser entre R$613,00 e R$620,00.
Então, veja bem, Senador Suplicy, o decreto vai
só especificar, em valores nominais, aquilo que está
determinado em lei. Desculpe, não quero ser agressivo, mas beira o ridículo essa discussão da forma como
está encaminhada pela Oposição. Transformar isso “no
viés autoritário da Presidenta Dilma Roussef?” É este
debate que queremos colocar aqui nesta Casa.
Agora vou mais além, e quero chamar a atenção
dos Parlamentares do Brasil, do movimento sindical,
dos trabalhadores das centrais sindicais. Sexta-feira
conversei com várias lideranças sindicais, com o Presidente da CUT, com o Deputado Paulinho e argumentava uma coisa: se a tese da Oposição prevalecer, significa dizer que nós vamos perder uma política
definitiva de recuperação do salário mínimo até 2015.
O que quer a Oposição? Que a gente discuta ano a
ano. Volto a dizer: onde está escrito isso na Constituição? A Constituição exige que o salário mínimo seja
fixado em lei, e nós estamos fixando. Ao querer que a
discussão seja feita ano a ano por projeto de lei, nós
não temos segurança, não temos estabilidade, nem os
trabalhadores, nem o movimento sindical, quanto ao
reajuste que vai ocorrer no dia 1º de janeiro de 2012,
1º de janeiro de 2013, 2014 e 2015.
Então, quero dizer que, quando eu falei hoje que
a Oposição deu um tiro no pé, foi porque nós queríamos, sim, nesta Casa...
A Sra. Marinor Brito (PSOL – PA) – V. Exª me
concede, depois, um aparte?
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ)
– Claro.
Fazer a discussão da política de recuperação do
salário mínimo.
A discussão estava focada só em 2011.
Srªs e Srs. Senadores, V. Exªs vão ver amanhã
que as centrais sindicais, o movimento sindical, além
da discussão do valor do salário mínimo de 2011, vão
discutir essa política que foi uma grande conquista
dos trabalhadores brasileiros, que significou um aumento real de quase 59% do poder de compra do
salário mínimo.
Senadora Marinor.
A Sra. Marinor Brito (PSOL – PA) – A Marta
está pedindo antes.
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O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ)
– Claro.
A Sr.ª Marta Suplicy (Bloco/PT – SP) – Peço o
aparte, Senador Lindbergh, para fazer algumas considerações sobre este tema do salário mínimo que
foram feitas hoje, mais cedo, por vários Senadores.
Hoje, com o valor de R$545,00, o Governo está garantindo um reajuste de 6,9% ao salário mínimo. Portanto, está mais do que repondo toda a inflação de 2010
que foi de 6,47%, pelo INPC. Então, não é verdadeira
a informação de que não está sendo dada a inflação
integral para o salário mínimo. O que se está querendo, e não podemos admitir, é antecipar a inflação de
2011 para o reajuste deste ano. Sejamos corretos e
cumpramos o acordo feito, deixando a inflação de 2011
para o significativo reajuste que será dado no ano que
vem, em que o trabalhador ganhará R$616,00, como
falou V. Exª, a partir de janeiro. Também se critica que
o Governo mantém os gastos com investimento em
importantes obras para o País, como o Trem de Alta
Velocidade, enquanto o trabalhador é penalizado ao
não ser concedido um reajuste maior. Ora, temos que
pensar de forma mais ampla e consistente o bem-estar
do trabalhador. Não é só o salário mínimo que garante
a renda do trabalhador, mas também, e principalmente,
o emprego. O que o Governo está fazendo com o PAC
1 e 2 é transformando este País num grande canteiro
de obras e garantindo emprego e renda ao trabalhador
e sua família. Não é à toa que a taxa de desemprego
neste País alcançou 5,3%, o menor valor em sua história. Também a renda real do trabalhador que alcançou
valores máximos inéditos com a política de valorização
salarial que vem sendo aplicada nos últimos anos e
que está expressa no PL que votamos esta semana.
Quero assegurar que assim como a renda real do trabalhador não parou de crescer nos Governos Lula e
Dilma, com a aprovação do PL na forma em que veio
da Câmara, ela vai continuar crescendo. Por fim, o PL
prevê parâmetros para a fixação do valor do salário mínimo até 2015 e remete a decreto presidencial apenas
a fixação em reais do salário de cada ano. A Oposição alega que remeter para decreto é inconstitucional,
pois o art. 7º da Constituição fala que o salário mínimo
deve ser fixado em lei. No entanto, tal entendimento é
infundado, pois o salário mínimo está, de fato, sendo
fixado por lei. Apenas o cálculo matemático do salário
mínimo, a partir dos parâmetros da lei, é que será revelado por decreto. O Poder Executivo não terá opções
para estipular o valor do salário mínimo; ele apenas
traduzirá em números o que a lei já terá estipulado.
Muito obrigada, Lindbergh.
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O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Agradeço à Senadora Marta Suplicy, muito obrigado,
e passo para a Senadora Marinor Brito.
A Sra. Marinor Brito (PSOL – PA) – Sem muitas concordâncias, Senador, mas eu não tenho nada
contra. Ninguém pode ter alguma coisa contra a existência de uma política de reajuste. É preciso ter uma
política de reajuste. Agora, em que parâmetros essa
política de reajuste tem que ser feita... Eu tenho me
debruçado, não sou da área da política econômica,
mas tenho tentado me esforçar bastante para ver que
elementos o Governo tem colocado para apresentar
esse valor do salário mínimo, quando, ao apresentar
esse valor, não coloca nesse período de quatro anos,
o valor, a chegada ao valor, a escala para chegar ao
valor que diz o art. 7º da Constituição, que diz o Dieese,
que seria necessário para que a classe trabalhadora,
para que uma família pudesse sustentar seus filhos
em condições de garantir habitação, saúde, educação, sem precisar passar a humilhação que acabou
de passar essa senhora no Estado do Amazonas. Eu
queria refletir com V. Exªs sobre dois aspectos: um
que diz respeito à questão da dívida pública. Peguei
um mapa, e são 44% destinados à dívida pública. Por
que o privilégio se mantém no pagamento da dívida
pública quando, sequer, o Senado Federal participou
dessa discussão? Esta é a discussão: por que esta
Casa se nega a participar de várias autorizações de
novas dívidas, de financiamento da dívida? Nós não
podemos continuar privilegiando o pagamento da dívida pública, Excelência, em detrimento da necessidade
real, básica da classe trabalhadora. E, para finalizar,
se V. Exª me permite, quanto à questão da inflação, o
levantamento que nós temos é que os maiores índices
inflacionários no Brasil foram duas questões que são
da necessidade humana, quais sejam, o alimento e o
aumento de transporte. Por que não prever...
(Interrupção do som.)
A Sra. Marinor Brito (PSOL – PA. Fora do microfone.) –...redução dos impostos sobre consumo, se
é isso que está determinando e gerando a inflação no
nosso País? Obrigada, Excelência.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Agradeço, Senadora Marinor. Eu quero dizer a V. Exª
que nós vamos ter um aumento, no dia 1º de janeiro do
próximo ano, de mais de 13%. Esse não é um aumento
pequeno. A recuperação do salário mínimo foi uma das
molas do desenvolvimento do Governo do Presidente
Lula. O que eu chamo a atenção nesta Casa, Senadora Marinor, é que a posição da Oposição de levar
o debate do decreto para o Supremo Tribunal Federal
ameaça, concretamente, essa política de recuperação
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do salário mínimo até 2015, que nós sabemos que é
um aumento real, volto a dizer, no próximo ano, de
quase 8% – deve ser 7,8 – e por aí afora, a cada ano.
Ameaça concretamente a recuperação do salário mínimo. É esse debate que eu chamo as centrais sindicais e as Srªs e Srs. Parlamentares a enfrentarem no
dia de amanhã.
Vou conceder um aparte à Senadora Vanessa
Grazziotin. Mas queria dizer, Senadora Marinor, que
vários economistas ligados historicamente ao pensamento do PSDB começam a defender uma tese de que
é errado o que o Governo está fazendo: já determinar
valores de 2012, 2013, argumentando que pode haver uma conjuntura econômica internacional adversa,
que pode haver um cenário de inflação pressionando
as nossas contas.
Então, eu quero dizer que este debate, para mim,
está muito real. Quando a Oposição joga para a plateia
em relação ao salário mínimo de 2011, ela tenta acabar
com uma conquista de que muito nos orgulhamos: a
construção desse acordo que permite a recuperação,
a longo prazo, do salário mínimo.
Senadora Vanessa Grazziotin.
A Sra. Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Primeiro, quero cumprimentar V. Exª, Senador Lindbergh Farias, e dizer que V. Exª tem toda razão. Acho
que o ponto mais importante – e não adianta tergiversar
– desse projeto de lei que vamos votar não é o valor
em si do salário mínimo para o ano de 2011. O mais
importante é o fato inédito de que, pela primeira vez,
se estabelece no Brasil uma política não apenas de
recomposição das perdas, mas de recomposição do
valor real do salário mínimo. Isso é o mais importante.
V. Exª tem razão. Quem é contra isso e não tem coragem de falar abertamente, o faz de que forma, Senador
Lindbergh? Como V. Exª está dizendo: questionando
o artigo que diz que é o decreto que vai fazer a soma.
Só isso, porque a lei, prevista na Constituição, nós vamos aprová-la. A Câmara dos Deputados já aprovou.
A lei está ali. É essa. Apenas estamos delegando ao
Executivo fazer o cálculo...
(Interrupção do som.)
A Sra. Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) –
...Somente isso e que será estabelecido com decreto-lei.
Então, cumprimento V. Exª, Senador Lindbergh. Tenho
certeza de que nós gostaríamos muito, não apenas a
Senadora Marinor, mas V. Exª, todos nós que somos
todos do movimento estudantil, do movimento sindical,
de votar o melhor salário, que não é de 600, de 700,
mas de R$ 2, 4 mil, que é o salário do Diap. Mas, com
a política iniciada pelo Governo Lula e com a sequência do Governo Dilma, nós vamos chegar lá, no salá-
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rio mínimo necessário para que uma família viva com
dignidade. Parabéns, Senador Lindbergh.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ)
– Eu agradeço à Senadora Vanessa Grazziotin. Vou
encerrar, Presidente, dizendo que eu comecei falando
que acho que a Oposição está fora do rumo no debate dessa discussão do salário mínimo. Eu acho que
a Oposição tem perdido aqui, nesses debates, uma
bandeira histórica que era sua, a bandeira da estabilidade monetária.
Recentemente, em pronunciamento nesta Casa,
trouxe dados do PNAD/IBGE que mostravam que houve
uma redução de 10% da pobreza com o Plano Real e
de outros 15% com a política de crescimento e recuperação do salário mínimo.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – V. Exª me concede um aparte?
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Pode falar, Senador Mário Couto.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Pena que parece que cheguei atrasado ao debate, mas...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Com a tolerância do Presidente, estamos aí.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Mas espero
que V. Exª continue na Casa, porque eu estou inscrito e vou falar daqui a pouco e espero que V. Exª me
escute.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Será um prazer.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – É só isso. Infelizmente, não vou infringir o Regimento Interno, sei que
o seu tempo acabou. Lamento ter chegado atrasado.
Estava numa reunião do meu Partido, mas teremos
chance para abordar o assunto. Já, já abordarei.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – Eu
agradeço ao Senador Mário Couto, agradeço ao Presidente pela tolerância. Amanhã vamos ter um dia de
debates. Nós queremos, na discussão sobre o salário
mínimo, fazer a discussão sobre a política macroeconômica do governo do Presidente Lula.
Os senhores da oposição vão encontrar sempre
nesta Casa, queremos fazer sempre o contraditório da
forma mais educada, civilizada possível. Agora, nós
vamos estar sempre a postos para defender a herança do governo do Presidente Lula, do que nós temos
muito orgulho. Tem-nos incomodado muito, Senador
Crivella, quando alguns falam em herança pesada,
farra fiscal.
Eu só concluo dizendo que o Brasil cresceu mais
de 7% este ano; índice de desemprego, menos de 6%.
Isso significa pleno emprego, 15 milhões de empregos
com carteira assinada, empregos formais. E os números de que eles falam da farra fiscal...
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Pois bem, nós fizemos, sim, tomamos medidas
anticíclicas, desoneramos o IPI, aumentamos investimento para enfrentar a crise econômica.
Agora, devo dizer aqui: não falsifiquem os números. Teve gente aqui, neste plenário, dizendo que a
nossa dívida pública aumentou.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Encerrarei verdadeiramente agora, neste minuto.
A dívida pública do governo do Presidente Lula,
no início do seu mandato, era 60%, a sua dívida com
o PIB. Ele entrega o mandato com 40%, déficit nominal inferior a 3%.
Então, queremos, sim, fazer este debate sobre
a herança do governo do Presidente Lula porque nós
achamos que ela contribui muito. O debate do salário
mínimo tem que ser feito na discussão desse novo
cenário econômico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço pela
vossa tolerância.
Durante o discurso do Sr. Lindbergh Farias, a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. João Pedro.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Obrigado, Senador Lindbergh.
Com a palavra o Senador Paulo Davim, do PV,
pela Liderança, por cinco minutos. V. Exª não tem direito a conceder apartes.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Pela ordem, Senador Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
apenas para saber qual é minha inscrição para falar
pela Liderança do PRB. Só isso.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero me
inscrever pela Liderança do PSDB – a delegação já
está chegando – após a Ordem do Dia.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – A Mesa acata a inscrição de V. Exª.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Se V. Exª me permite, pela ordem, antes que...

04582

Quarta-feira 23

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– E a minha resposta, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – V. Exª está inscrito. Fala a liderança, um orador
inscrito e, depois, pela liderança.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Sr. Presidente, se V. Exª me permite, pela ordem, rapidamente...
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Pela ordem, rapidamente.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu não
pude estar aqui, mas soube do pronunciamento, no
tempo da Liderança do PSOL, da Senadora Marinor,
que tratou de um assunto relativo ao nosso Estado,
ao meu Estado, ao seu Estado, Senador, abordando
uma manifestação muito infeliz do Prefeito da nossa
querida cidade de Manaus.
Quero apenas dizer que a manifestação do Prefeito não condiz com a prática daquele povo amazonense, do povo manauara, aberto a qualquer cidadão
brasileiro e do mundo inteiro.
Então, quero me associar ao seu pronunciamento, sei que V. Exª fez aparte. O que o Prefeito da
cidade de Manaus diz não apenas envergonha todos
nós amazonenses, mas também não reflete a nossa
efetiva opinião. Também espero que ele se dirija não
somente ao povo do amazonas, aos paraenses, mas
ao Brasil todo, se retratando da forma discriminatória
como manifestou suas opiniões.
Obrigada, Senador João Pedro.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – A Mesa se associa à manifestação de V. Exª, em
solidariedade àquela senhora da periferia de Manaus
que foi desrespeitada, no dia de ontem, pelo Prefeito
Amazonino Mendes.
V. Exª tem cinco minutos.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente João
Pedro, abordo agora, desta tribuna, assunto muito
bem exposto, há pouco tempo, pela Senadora Vanessa Grazziotin sobre a visita da Caravana da Dengue,
do Ministro da Saúde e técnicos do Ministério ao Rio
Grande do Norte. Veio apresentar suas metas e seus
planos de contingência para o enfrentamento da dengue, informar a todos sobre as medidas a serem tomadas pelo Ministério. Mas também deixou números
preocupantes, como por exemplo: que 40% dos casos
de dengue notificados no Brasil vêm da sua região, da
Região Norte, Sr. Presidente; que 27% dos casos notificados de dengue são da Região Sudeste.
No meu Estado, por exemplo, nesses dois meses
de início de ano, já constatamos um aumento da ordem
de 26,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Para V. Exª ter uma ideia, no ano de 2010, registramos ape-
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nas quatro óbitos. Este ano, bem no início, infelizmente, já
contamos com três óbitos causados pela dengue.
O problema é muito sério, sinaliza estado de
gravidade.
Mostrou, por exemplo, que apenas seis Estados
da Federação representam quase 70% dos casos de
dengue já notificados no Ministério da Saúde. São eles:
Acre, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Amazonas
e Paraná. Mostrou que, em 2010, houve um acréscimo
de 208% em relação a 2009, e que este ano já sinaliza
com um acréscimo ainda maior.
Então, é importante que a Nação brasileira tome
conhecimento desse grande desafio e de que isso não
é só uma tarefa do Ministério da Saúde, das autoridades
sanitárias, dos Estados, dos Municípios e do Governo
Federal, é uma tarefa de todos. Por isso, o Ministério vem
construindo parcerias com setores empresariais, entidades
religiosas e ONGs, buscando parcerias na sociedade civil,
vem construindo monitoramento constante das cidades
que estão em alto risco de epidemia.
O Ministro informou que está liberando 40 mil
exemplares de pediatria, porque está constatado que
25% dos casos de dengue, no ano passado, acometeram jovens abaixo de 15 anos de idade.
Foi estabelecido, pelo Governo Federal, um grupo interministerial reunindo 13 ministérios e órgãos
do Governo – uma medida louvável. Eu acho que o
Governo está tomando as medidas cabíveis para enfrentar um problema que é crônico e que se agoniza
ano a ano. Não vejo outra saída, a não ser que a sociedade civil entre nesta luta aliada com as autoridades sanitárias.
O problema é muito mais sério do que se imagina.
Há necessidade de um trabalho envolvendo o setor empresarial, o setor de comunicação deste País, o terceiro
setor, as igrejas, enfim, um verdadeiro mutirão, para que
a gente possa enfrentar essa epidemia que está sendo
sinalizada pelos números, para que possamos atravessar
este ano e chegar ao final dele sem contabilizar tamanhas
perdas, que tanto nos assusta, Sr. Presidente.
Portanto, quero aqui louvar a iniciativa do Ministério da Saúde e registrar que as autoridades do meu
Estado, a Prefeitura de Natal, o Governo do Estado e as
Secretarias Municipal e Estadual estiveram presentes
nessa verdadeira cruzada no combate à dengue.
Sr. Presidente, era o que eu tinha a registrar no
horário da Liderança.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Obrigado, Senador Paulo Davim.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM)
– A Presidência recebeu, da Liderança do Bloco de apoio
ao Governo, as indicações para integrarem as Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional, de Educação, Cultura e Esporte, de Serviços de Infraestrutura,
de Assuntos Sociais, de Direitos Humanos e Legislação
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Participativa, de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, de Desenvolvimento Regional
e Turismo e de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
A Presidência designa os Senadores mencionados nos Ofícios nºs 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 25
para comporem os referidos colegiados.
São os seguintes os ofícios:
Ofício nº 15/2011 – GLDBAG
Brasília, 22 de fevereiro de 2011
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Senador Humberto Costa, Líder do PT de Bloco
de Apoio ao Governo.
Ofício nº 18/2011 – GLDBAG
Brasília, 22 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico, conforme tabela abaixo, os Senadores representantes do Bloco de
Apoio ao Governo (PDT, PSB, PT, PCdoB, PR e PRB),
para integrarem, na qualidade de titulares e suplentes,
a Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico, conforme tabela
abaixo, os Senadores representantes do Bloco de Apoio
ao Governo (PDT, PSB, PT, PCdoB, PR e PRB), para integrarem, na qualidade de titulares e suplentes, a Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE.

Senador Humberto Costa, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
Ofício nº 19/2011 – GLDBAG
Brasília, 22 de fevereiro de 2011
Senador Humberto Costa, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
Ofício nº 17/2011 – GLDBAG
Brasília, 22 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico, conforme tabela abaixo, os Senadores representantes do Bloco de
Apoio ao Governo (PDT, PSB, PT, PCdoB, PR e PRB),
para integrarem, na qualidade de titulares e suplentes,
a Comissão de Educação, Cultura e Esporte – CE.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico, conforme tabela abaixo, os Senadores representantes do Bloco de
Apoio ao Governo (PDT, PSB, PT, PCdoB, PR e PRB),
para integrarem, na qualidade de titulares e suplentes,
a Comissão de Assuntos Sociais – CAS.

Senador Humberto Costa, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
Ofício nº 20/2011 – GLDBAG
Brasília, 22 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico, conforme tabela abaixo, os Senadores representantes do Bloco de
Apoio ao Governo (PDT, PSB, PT, PCdoB, PR e PRB),
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para integrarem, na qualidade de titulares e suplentes,
a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH.

Senador Humberto Costa, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
Ofício nº 25/2011– GLDBAG
Senador Humberto Costa, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
Ofício nº 22/2011– GLDBAG
Brasília, 22 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico, conforme tabela abaixo, os Senadores representantes do Bloco de
Apoio ao Governo (PDT, PSB, PT, PCdoB, PR e PRB),
para integrarem, na qualidade de titulares e suplentes,
a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle – CMA.

Brasília, 22 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico, conforme tabela abaixo, os Senadores representantes do Bloco de
Apoio ao Governo (PDT, PSB, PT, PCdoB, PR e PRB),
para integrarem, na qualidade de titulares e suplentes,
a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – CCT.

Senador Humberto Costa, Líder do PT e do
Bloco de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM)
– Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
Senador Humberto Costa, Líder do PT e do
Bloco de Apoio ao Governo.
Ofício nº 23/2011 – GLDBAG
Brasília, 22 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico, conforme tabela abaixo, os Senadores representantes do Bloco
de Apoio ao Governo (PDT, PSB, PT, PCdoB, PR e
PRB), para integrarem, na qualidade de titulares e
suplentes, a Comissão de Desenvolvimento Regional
e Turismo – CDR.

São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 103, DE 2011
Com fundamento no art. 50 da Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, solicito informações ao Ministério da Ciência e Tecnologia, conforme abaixo:
De acordo com notícia veiculada, R$579 milhões representa o investimento da iniciativa privada
em P&D no ano de 2009, pela Lei da informática (nº
8.387/1991). Esse valor foi responsável pela fabricação de mais de 2,1 novos produtos, totalizando 335
patentes requeridas.
A lei da Informática concede incentivo fiscal às
empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento, cujos benefícios englobam, por exemplo, o
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desconto no recolhimento do Imposto sobre produtos
Industrializados (IPI) referente ao produto a ser fabricado no país. Por essa legislação, a empresa precisa
investir, no mínimo, 4% do faturamento que obtiver com
produtos incentivados em P&D.
Com base no exposto, solicitamos as seguintes
informações:
1 – O total de entidades (empresas, instituições
de pesquisas, incubadoras, entre outros) credenciadas no Comitê da Área de Tecnologia da Informação,
discriminando por Estado e localidade; e
2 – O quantitativo de patentes registradas até o presente momento, discriminando por Estado e localidade.
Sala as Sessões, 21 de fevereiro de 2011. – Senadora Vanessa Grazziotim, PCdoB/AM
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO Nº 104, DE 2011
Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno
do Senado Federal, e considerando a necessidade de
proceder-se um estudo acerca da atual situação do
Rio Parnaíba, requeiro sejam prestadas, pelo Exmo
Sr. Ministro de Estado da Integração Nacional, as seguintes informações:
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1 – se existir algum estudo sobre a atual
situação de navegabilidade do Rio Parnaíba,
quais as conclusões?;
2 – se existir algum estudo ou previsão
de barragens no Rio Parnaíba, quais são os
locais escolhidos, as estimativas de valores
das obras, os cronogramas de execução e os
estudos de impacto ambiental?;
3 – se existir previsão de dragagem do
Rio Parnaíba, quais os locais escolhidos, as
estimativas de valores e os cronogramas de
execução?;
4 – se existir algum projeto que contribua
especificamente com a revitalização do Rio
Parnaíba, quais as ações e os valores envolvidos (executados/previstos)?
Sala das Sessões, Senador Ciro Nogueira
(À Mesa, para decisão)
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão despachados à Mesa para decisão
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – O próximo orador inscrito é o Senador Alvaro
Dias. (Pausa.)
S. Exª não se encontra no plenário.
Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti,
por dez minutos, como orador inscrito.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente João Pedro, é um prazer falar sobre o
tema que vou abordar aqui, a Amazônia, tendo V. Exª
presidindo esta sessão.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
uma pergunta que nós devemos nos fazer permanentemente: qual é o papel da Amazônia no Brasil e no
mundo? Tal pergunta não é meramente retórica. Na
verdade, trata-se de uma das mais relevantes preocupações da sociedade brasileira para as próximas
décadas.
O futuro do Brasil depende, fundamentalmente,
do que será feito na Amazônia, que, não à toa, representa 61% do território nacional.
Preocupa-me, em primeiro lugar, o véu de ignorância que encobre a questão. Quando faço uso do tal
termo “ignorância”, não me refiro apenas à falta de conhecimento. Refiro-me, principalmente, aos equívocos,
erros e preconceitos quando o assunto é Amazônia.
A grande fonte de equívocos são os que conhecem a floresta apenas pela televisão e se apresentam
como especialistas ou profundos conhecedores do
tema. A consequência é a existência de falácias e mais
falácias, todas sem nenhuma base na realidade.
Nem tudo, porém, é motivo para desânimo. Fiquei, por exemplo, feliz ao ler a matéria intitulada “Senador propõe economia florestal forte na Amazônia”,
publicada no Valor Econômico do dia 26 de novembro
do ano passado.
A matéria apresenta vida inteligente quando o
assunto é meio ambiente amazônico e dá sinais de
que as palavras “desenvolvimento” e “progresso” ainda
podem ser utilizadas sem medo por nós, brasileiros.
Em primeiro lugar, o ponto principal passa pela
utilização de recursos econômicos disponíveis na Amazônia. É preciso deixar claro, de uma vez por todas,
que o desenvolvimento não é antípoda da preservação,
como muitos apregoam.
É perfeitamente possível conciliar esses dois
projetos. Eu diria mais: a longo prazo, a preservação
ambiental é impensável sem que haja também desenvolvimento econômico e social. Realmente, pretender
que os 25 milhões de amazônidas, homens, mulhe-
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res e crianças que lá estão, possam preservar o meio
ambiente se estiverem passando fome e morrendo é
querer que eles não sejam seres humanos, mas espécies de anjos na terra.
Basta um exercício simples para comprovar essa
tese. Países desenvolvidos economicamente são aqueles que melhor gerem o meio ambiente. Países pobres,
por outro lado, são aqueles com maiores passivos ambientais. De tal maneira, só aqueles que fizeram a opção pelo desenvolvimento foram capazes de apresentar
alternativas para preservar a natureza a longo prazo.
Isso é fato. O resto é opinião sem fundamento.
As consequências dessa primeira observação são
óbvias: a falta de desenvolvimento econômico resulta
diretamente em pobreza e baixos índices de desenvolvimento humano. Esse é exatamente o quadro existente
hoje na Amazônia. Há o equívoco em se acreditar que
preservação significa virar as costas para o desenvolvimento, o que, ao contrário de melhorar os indicadores
sociais, apenas tem contribuído para que a pobreza
continue endêmica na Região Amazônica.
Isso é mais uma prova de que é preciso imaginar novas soluções para a Amazônia que contemplem
obrigatoriamente o desenvolvimento econômico. Não
é aceitável, por exemplo, que uma hidrelétrica como
a de Belo Monte ainda corra o risco de não ser construída, de não sair do papel.
O impacto de não construir a usina será muito
maior do que o que decorre de fazê-lo. Não construir
Belo Monte significará que teremos de investir em energia suja como a de termoelétricas, além de ficarmos
sem acesso a fornecimento de energia barata para
equipamentos de primeira necessidade, como, por
exemplo, a iluminação pública. Além disso, impostos
deixarão de ser arrecadados, empregos não serão gerados e empresas não serão instaladas. Em nome de
um suposto paraíso ecológico, condena-se a população
amazônica à miséria, inclusive a população indígena.
Em decorrência desses fatos, a Amazônia se encontra em situação gravíssima porque, se a ignorância
e o preconceito vencerem, estaremos condenando à
pobreza milhões de brasileiros. Acho que isso não é
justo e vai diretamente contra os melhores valores do
Estado democrático. Ser contra o desenvolvimento é
ser a favor dos piores males que podem ser causados
ao ser humano: fome, doença e pobreza.
Os problemas da Amazônia são agravados ainda
em razão de dois outros elementos: a dimensão territorial da região e a pequena capacidade econômica,
financeira dos Estados amazônicos.
Em relação a essas duas questões, a solução é
a mesma: é dever do Governo Federal se envolver de
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maneira direta em projetos que promovam o desenvolvimento da região.
É preciso que algo similar ao Programa de Aceleração do Crescimento seja concebido exclusivamente
para a região Amazônica. Aqui já falei, tenho repetido,
da necessidade de um plano nacional de desenvolvimento para a região Amazônica. Parece bastante claro
que a Amazônia possui características que a distinguem do resto do País, seja em relação ao ambiente,
seja em relação a suas dimensões, seja em relação à
dificuldade de transporte ou em relação às carências
da população.
Dessa maneira, são necessários programas que
possam, em primeiro lugar, integrar as diversas partes da região, como ferrovias ou aeroportos, obras de
menor impacto ambiental; em segundo lugar, é preciso
integrar os grandes processos extrativistas com iniciativas que venham a agregar valor econômico. Não
basta, por exemplo, apenas extrair minério; é preciso
processá-lo, transformá-lo em bem com maior valor
agregado. É preciso ainda qualificar a população e investir em programas de saúde que possam dar conta
das peculiaridades locais. Essas são algumas ideias
que podem contribuir para o crescimento econômico
local da Amazônia.
Na Amazônia encontra-se o futuro do Brasil. É ali
que o destino do nosso País estará. É preciso, assim,
sair dos gabinetes de Brasília e conhecer realmente
as necessidades locais. Basta de ouvir os que conhecem a Amazônia apenas de suas salas de estar nas
grandes cidades do Sudeste ou que, então, estão interessados apenas – o que é pior – em defender interesses de nações estrangeiras.
Conhecer a Amazônia é não compactuar com
o atraso que permeia os grupos que são contra o
desenvolvimento da região; conhecer a Amazônia é
defender os interesses de milhões de brasileiros e
tirá-los da miséria vergonhosa em que se encontram.
Conhecer a Amazônia é defender projetos que possam
trazer empregos, empresas, infraestrutura, escolas e
hospitais para a região. Conhecer a Amazônia é estar
ao lado daqueles que realmente desejam promover o
progresso e o desenvolvimento daquela região e do
País consequentemente.
(A Sra. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Srª Presidente, eu tenho insistido na necessidade,
inclusive como Presidente da Subcomissão Permanente
da Amazônia, de um diagnóstico feito a partir da inteligência existente na Amazônia, das universidades, dos
institutos de pesquisa, das autoridades que lá estão
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para que, a partir disso, nós possamos ter um plano
genuinamente brasileiro e amazônida.
Concluo este pronunciamento, Srª Presidente,
com esperança de que as forças do progresso vencerão e teremos, enfim, a chance de tirar dos braços
da miséria e do atraso os milhões de brasileiros que
vivem na Amazônia.
Quero terminar fazendo inclusive um apelo à
Presidente Dilma. Que ouça essas inteligências da
Amazônia, que se debruce sobre esse plano de desenvolvimento com a colaboração do Senado e da
Câmara.
Obrigado.
Durante o discurso do Sr. Mozarildo Cavalcanti, o Sr. João Pedro deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pela Sra. Marta
Suplicy, 1ª Vice-Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Com a palavra, o Senador Marcelo Crivella, pela
liderança, por cinco minutos.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, quero saudar a
presença do nosso Deputado Dagoberto, que está visitando aqui o plenário do Senado Federal, eu queria
saudar também os telespectadores da TV Senado e
os ouvintes da Rádio Senado.
Rapidamente, Presidenta, eu estou preocupado,
nesta reforma política, com um avanço concreto que
acho viável: aumentar o número das mulheres neste
Parlamento.
Estamos amadurecendo há muito tempo para
essa discussão, mas não caminhamos. Veja que os
dispositivos legais que colocamos no passado não tiveram nenhuma efetividade. Quantas mulheres temos
hoje na Câmara dos Deputados? Quarenta e cinco;
menos de 10%. Quantas mulheres temos no Senado
Federal? Valorosas, virtuosas, mulheres que representam todas as virtudes, não só da beleza, da graça, mas
também das resistências morais de caráter da mulher
brasileira. Quantas são? Doze. Apenas doze. Dez por
cento lá, menos de quinze por cento aqui. Agora, como
é que se aumenta isso?
Há um projeto de lei meu que está na Comissão
de Constituição e Justiça e faço um apelo ao Presidente
Eunício para que relate, que a gente possa aperfeiçoar, pautar, debater, votar e aprovar um dispositivo para
que, na chapa ao Senado, que tem um titular e dois
suplentes, conste uma mulher, porque a lei já prevê
que um terço das chapas seja de mulheres. Então, que
isso se dê efetivamente no Senado Federal. E aqui há
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uma estatística de que pelo menos 30% dos Senadores
ou concorre a Prefeito, ou a Governador, e o suplente
assume. Tivemos aqui, na legislatura passada, mais
de vinte suplentes. Então, que as mulheres tenham a
oportunidade de debutar na Câmara Alta, mesmo entrando, num primeiro momento, na suplência.
Na América Latina, o Brasil perde na representação feminina para todos os países, com exceção do
Haiti, exceção apenas de um país em que as mulheres têm pouco acesso à vida política, à vida cultural e
à vida econômica.
Srªs e Srs. Senadores, não quero me delongar,
mas gostaria, uma vez que estamos discutindo reforma
política, que pudéssemos colocar na pauta um assunto relevante que é efetivamente abrir espaço para a
participação das mulheres no Parlamento.
Nós não podemos nos enganar. Temos uma Presidenta da República; tivemos 16 mulheres concorrendo ao cargo de governadora de estado, mas só duas
ganharam. Só duas ganharam! Ter uma Presidenta da
República, para os avanços que precisamos, pela dívida histórica que temos com a participação feminina
na vida pública brasileira, uma presidenta pode, muitas vezes – para usar um termo feminino –, maquiar
os números e criar uma ilusão de que elas estão com
a participação crescente na vida pública, que é o desejo de todos nós.
Eram essas as minhas palavras, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Muito obrigada, Senador Marcelo Crivella, esse
tema da participação das mulheres ainda vai render
bastante, porque vai ser muito importante.
Agora convidamos, para fazer seu pronunciamento, o Senador Waldemir Moka, que dispõe de dez
minutos.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srªs e Srs Senadores, chegou
a esta Casa a Medida Provisória nº 504, de 2010, que
flexibiliza a operacionalização e a atuação da Embrapa no exterior.
A matéria foi aprovada pela Câmara sem nenhuma alteração.
Sou um daqueles grandes entusiastas e incentivadores da Embrapa por tudo o que ela representa
para o setor agropecuário do País. Tenho uma ligação com o setor, sou do Mato Grosso do Sul. Quando
cheguei à Câmara dos Deputados, ainda em 1998, o
meu Estado dependia, como depende enormemente,
em sua economia, do segmento agropecuário, e tenho
acompanhado o trabalho da Embrapa, o magnífico
trabalho que faz a Embrapa.
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Publicada no Diário Oficial da União do dia 23 de
setembro do ano passado, a medida provisória permite
à instituição responder, com maior rapidez, às possibilidades de cooperação tecnológica com organizações
a ela relacionadas.
Na verdade, a referida medida provisória muda
o texto da Lei nº 5.851, que trata da criação da Embrapa e que permitia à empresa operar somente em
território brasileiro. Exata e fundamentalmente essa
medida provisória quer fazer é essa modificação. Por
isso, a presença formal da empresa no exterior ocorria
por meio de projetos estabelecidos com instituições e
parcerias.
Na verdade, a Embrapa já atua fora do País, mas
sempre através de uma parceria, até porque, quando
da sua criação, a Lei limitou sua atuação apenas e tão
somente ao território brasileiro.
A medida provisória traz benefícios operacionais
à Embrapa, como tornar mais fácil a mobilização dos
meios necessários para a implementação de projetos
de cooperação internacional.
A Embrapa, por exemplo, poderá abrir uma conta no exterior e alugar um imóvel. De forma indireta,
o negócio agrícola brasileiro poderá ser beneficiado,
pois, para adotar tecnologias da empresa, os países
deverão atualizar material genético, como sementes,
comprar máquinas e equipamentos.
Na verdade, a Embrapa também adquiriu credibilidade ao longo desse tempo, é uma empresa muito
respeitada. Se puder atuar no exterior, não tenho a
menor dúvida de que, em pouco tempo, vai se credenciar como uma das maiores e melhores empresas
desse segmento.
Outra vantagem é a possibilidade de a Embrapa
receber diretamente royalties provenientes da venda
de tecnologias, produtos e serviços gerados com sua
marca, negociados por empresas privadas brasileiras
que atuam no exterior.
É bom que fique claro que a mudança da legislação não implica mudança da estratégia de atuação ou
ampliação automática da presença atual da empresa.
Em momento algum, discute-se qualquer mudança
na estratégia, internamente, da empresa. A medida
provisória – sou repetitivo – pretende apenas e tão
somente dar condições para que a nossa empresa
possa atuar no exterior.
A presença hoje se dá através dos programas
e projetos de cooperação científica e dos projetos de
cooperação técnica com organismos internacionais.
Os avanços científicos de interesse da agricultura brasileira vêm sendo desenvolvidos desde a criação da
Embrapa, seja com o intercâmbio de pesquisadores,
seja por meio de programas de treinamento.
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Segundo informações da própria Embrapa, esse
intercâmbio começou a ser intensificado em 1998,
com a criação de um laboratório virtual no exterior, o
chamado Labex, nos Estados Unidos. De lá para cá,
o Brasil conseguiu importantes vitórias no campo da
ciência e da tecnologia para agropecuária, modelo
que atualmente existe em três países da Europa e na
Coreia do Sul.
Uma dessas conquistas – e isso é importante – é
a colocação brasileira entre os quatro maiores detentores mundiais de espécies vegetais...
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador
Waldemir...
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– ...com um repositório de cerca de 150 mil amostras.
Veja que esse é um número importante. São muito
poucos os países que detêm, realmente, essa quantidade de espécies como repositório.
Concedo um aparte ao Sr. Senador.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador
Waldemir, V. Exª faz o registro da chegada de medida
provisória que trata de uma empresa que desempenha um papel relevante e estratégico no País – eu não
tenho nenhuma dúvida, nem a Casa. A Embrapa tem
uma condução que muito nos orgulha na Amazônia e
no meu Estado do Amazonas, uma presença em vários Municípios do interior do Amazonas. Então, quero
concordar com a reflexão que V. Exª faz sobre a aprovação da medida provisória. É verdade, a Embrapa é
hoje respeitada internacionalmente. Ela não só deve
contribuir com a pesquisa, com o conhecimento, com
o saber em nosso País, em nossos Estados, como
também em âmbito internacional. É hora de uma empresa renomada, por conta de seus pesquisadores,
por conta de resultados importantes, trabalhar com
um marco regulatório para fazer o bem em vários países. Encontrei, viajando pela África, em alguns países
da África, a presença da Embrapa. Na reconstrução
do Haiti, já tem a presença da Embrapa. Enfim, com
certeza, a Embrapa pode fazer muito em países que
precisam de conhecimento e de pesquisa qualificada,
como a Embrapa vem fazendo. Parabéns pela reflexão
sobre a importância da medida provisória, que tenho
certeza esta Casa vai aprovar.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Agradeço e incorporo o aparte de V. Exª a este pronunciamento, Senador João Pedro, dizendo que, assim
como o Estado de V. Exª, o grande Amazonas, nós, do
Mato Grosso do Sul, somos muito gratos à tecnologia.
Hoje, a Embrapa, mercê do seu quadro de pesquisadores, detém, realmente, um potencial muito grande e
é muito forte. Sou médico e professor e sei que não há
como gerar tecnologia, fazer pesquisa, se não existe
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um quadro como o da nossa empresa. Por isso, peço
o apoio do plenário desta Casa para aprovar a matéria,
claro, tão logo ela esteja aqui para votação.
Antes de concluir, Srª Presidente, também queria
comunicar a esta Casa e à sociedade brasileira que
Campo Grande, capital do meu Estado, vai receber, em
junho deste ano, o Congresso Internacional da Carne,
um dos mais importantes, senão o mais importante
evento sobre a cadeia do setor em âmbito mundial.
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Senador
Waldemir.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Pois não.
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Senador
Jayme Campos, queria um aparte a V. Exª.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) –
Com prazer. Não sei se tenho tempo, Srª Presidente.
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – É um minuto só, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Vamos aumentar para dois minutos, para
encerrar.
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Um minuto
só. Eu quero apenas cumprimentar V. Exª pela oportunidade ímpar de falar sobre a Embrapa e a medida
provisória. A Embrapa, indiscutivelmente, é orgulho de
todos nós, brasileiros, na medida em que é uma empresa que tem técnicos de alto gabarito, que, indiscutivelmente, têm prestado relevantes serviços não só
no Brasil, mas, desta feita, também no exterior. Acho
que é fundamental, por meio dessa medida provisória,
darmos mais flexibilidade e agilidade à Embrapa, para
que seja uma empresa que tenha mais capacidade em
relação à sua atuação. E, nesse caso, V. Exª registra
que está chegando aqui essa medida provisória, e todos nós temos de ser solidários. Essa é uma medida
provisória do bem. Eu, particularmente, sou contra o
excesso de medidas provisórias que chegam aqui,
ao Congresso Nacional. Todavia, essa é uma medida
provisória que todos nós temos de aplaudir, porque
certamente vai facilitar que a Embrapa – uma empresa
da qual indiscutivelmente todos nós nos orgulhamos
de ter no Brasil – participe, no contexto internacional,
com o serviço de extensão rural e pesquisa. As novas
tecnologias estão permitindo, com certeza, o melhoramento da genética do bovino, mas, sobretudo, no
campo da agricultura. Parabéns a V. Exª pelo registro
que faz na tarde de hoje.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) –
Agradeço o aparte, Senador Jayme Campos.
E, para não ser indelicado e também entendendo que no Regimento há limite de horário para falar,
agradeço e encerro. Mais oportunamente terei opor-
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tunidade de falar sobre o Congresso da Carne, que
acontecerá no meu Estado, em especial, na nossa
querida Campo Grande.
Obrigado, Srª Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada.
Com a palavra, o Senador Humberto Costa, pela
Liderança, por cinco minutos.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT– PE. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, ocupo esta tribuna, na
tarde de hoje, para aqui apresentar uma resposta ao
nobre Senador Alvaro Dias, que, na segunda-feira ou
na semana passada, fez aqui a defesa de um requerimento que se encontra sobre a mesa do Senado e
que diz respeito a um pedido de auditoria ao Tribunal
de Contas da União nas obras de reforma do Palácio
do Planalto, que aconteceram em 2009/2010, portanto, no Governo Lula. Apresento aqui um histórico e as
informações todas que o Senador deseja obter.
O Senador Alvaro Dias apresentou esse requerimento, solicitando realização de auditoria, pelo TCU,
da obra de reforma do prédio do Palácio do Planalto.
Em verdade, é a reapresentação de um requerimento
do Senador Arthur Virgílio, de julho de 2009, sobre o
qual não havia sido deliberado nada, já se tendo passado um ano e meio.
Quanto ao mérito, a Presidência da República
iniciou a reforma do Palácio do Planalto no ano de
2009, com vistas a que aquele edifício estivesse totalmente reformado no início de 2010, como parte das
comemorações do aniversário de Brasília. Os recursos necessários à realização da obra foram alocados
no Orçamento de 2009, na ação de administração da
unidade, por entender que a obra seria totalmente realizada ao longo do ano de 2009.
Assim sendo, o fato de que essa obra não constava do PPA estava totalmente adequado, uma vez
que a legislação permite a realização de obra com
duração menor que um ano, sem que haja previsão
naquela lei.
Quando os estudos indicaram que a duração seria
maior do que um ano, foi providenciada a abertura de
ação específica e a inclusão no PPA por meio do envio
do Projeto de Lei nº 25, de junho de 2009.
Em julho de 2009, esse projeto de lei foi transformado na Lei nº 11.984/2009, procedendo-se à inclusão
da obra no PPA. Em setembro de 2009 – aí é importante a atenção de todos –, o TCU realizou auditoria
cujas conclusões se consubstanciaram no Acórdão nº
2.214/2009, no qual a equipe técnica da 3ª Secretaria
de Controle Externo concluiu que a obra se encontrava
em situação regular.
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Após analisar esclarecimentos encaminhados
pela Presidência da República, a equipe técnica considerou que o PL encaminhado pelo Governo, naquele momento, já havia suprido a previsão da obra no
PPA.
Assim, o TCU considerou sanada essa questão,
e as recomendações daquela Corte se ativeram a aspectos formais da obra.
Todas as pendências indicadas pelo Acórdão nº
2.214 foram integralmente sanadas, de tal forma que
o Plenário do TCU, em maio de 2010, deliberou pelo
arquivamento do processo de fiscalização, por meio do
Acórdão nº 1.034/2010, nos seguintes termos:
Acordam os Ministro do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1 considerar cumpridas as determinações referentes ao Acórdão 2214/2009 – TCU
– Plenário, tendo em vista que os esclarecimentos e as razões de justificativa apresentados pelos responsáveis no âmbito deste
processo conseguiram elidir as irregularidades apontadas;
[...].
Decisão: arquivar o processo.
Um argumento equivocado apresentado na justificativa do Requerimento do Senador Alvaro Dias
refere-se ao custo do metro quadrado da obra. Segundo os requerimentos apresentados, o custo seria
de R$2.444,00 por metro quadrado, enquanto que,
segundo o TCU, o custo foi de R$1.447,56 por metro
quadrado.
Deve-se considerar também que esse valor corresponde a diversas obras realizadas no âmbito da
Presidência, que passaram a ser denominadas genericamente “Reforma do Palácio do Planalto”. A rigor,
as obras realizadas com esses recursos vão além da
reforma do edifício do Palácio do Planalto. Os recursos
foram utilizados para reforma e restauração do edifício
do Palácio do Planalto; modernização do sistema elétrico, hidrossanitário, de climatização, de segurança,
de automação predial, de comunicação de dados, voz
e imagem desse edifício; implantação de sistema de
reúso de água; construção de escada de emergência;
construção de estacionamento, com dois pisos subterrâneos, com previsão de 500 vagas.
Outro equívoco refere-se ao poder que tem um
projeto de alteração do
Orçamento de fazer inclusões de obras na Lei
do PPA. O art. 15, § 5º, da Lei nº 11.653/2008 (Lei do
PPA) prevê essa prerrogativa em casos específicos,
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o que se observou no caso da obra de Reforma do
Palácio do Planalto.
Ademais, cabe esclarecer que, no PL encaminhado, nem todas as ações foram incluídas no PPA,
pois nem todas ultrapassavam o exercício financeiro
para sua conclusão.
No dia 14 de julho de 2009, mesmo dia em que
o Senador Arthur Virgílio...
(A Sra. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Peço um minuto para concluir.
No dia 14 de julho de 2009, mesmo dia em que
o Senador Arthur Virgílio apresentava seu requerimento, uma delegação de membros da Comissão de
Orçamentos esteve no canteiro de obras do Palácio,
entre outros, o Deputado Otavio Leite, do PSDB do
Rio de Janeiro, na condição de Líder da Oposição no
Congresso Nacional.
Na sessão do Congresso de 15 de julho de 2009,
que aprovou o projeto de lei, o Deputado Otavio Leite,
tendo visto o andamento das obras e tendo recebido
esclarecimentos dos responsáveis pela execução da
obra, encaminhou pela aprovação do projeto e se manifestou nos seguintes termos:
[...] Nós tivemos a precaução de in loco
verificar a quantas andava a obra e nos registraram uma série de informações hoje.
[...] Agora vamos encaminhar positivamente à aprovação [do projeto], (...)
(A Sra. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Faltam apenas dois parágrafos.
Assim, percebe-se que a obra foi auditada pelo
Tribunal de Contas em todos os seus detalhes e foi
considerada totalmente regular, a ponto de o Plenário
daquela Corte recomendar o arquivamento do processo de fiscalização.
Também a própria Oposição disse ter suas dúvidas sanadas e encaminhou pela aprovação daquele
projeto.
Estou encaminhando a todos os Senadores o
resultado das duas auditorias feitas pelo Tribunal de
Contas, com os respectivos resultados, e quero pedir
aqui bom-senso ao Senador Alvaro Dias, para retirar
definitivamente do Plenário esse requerimento, porque
ele perdeu todo o seu sentido de assim existir.
Muito obrigado. Desculpe-me, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Humberto Costa.
Com a palavra, a Senadora Gleisi Hoffmann, em troca
com o Senador Cícero Lucena, por dez minutos.
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A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidenta, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, antes de iniciar o meu pronunciamento, eu queria
agradecer muito ao Senador Pedro Simon pela gentileza de me ter cedido o horário, e dizer a ele que vai
contribuir muito para um tema que nós vamos expor
aqui e que é de grande relevância às mulheres e aos
homens deste País.
Nesta semana, foi publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo uma reportagem muito alarmante,
Senadora Ana. Pesquisa feita pela Fundação Perseu
Abramo, uma fundação de estudos ligada ao nosso
Partido, PT, em parceria com o Sesc, projeta uma chocante estatística: a cada dois minutos cinco mulheres
são agredidas com violência no Brasil.
A pesquisa foi realizada em 25 Estados, e ouviu,
em agosto do ano passado, 2.365 mulheres e 1.181
homens com mais de 15 anos. Para chegar à estimativa de mais de duas mulheres agredidas por minuto,
os pesquisadores partiram da amostra para fazer uma
projeção nacional, Presidenta Marta. Concluíram que
7,2 milhões de mulheres com mais de 15 anos já sofreram agressões – 1,3 milhão nos 12 meses que antecederam a pesquisa.
E isso já foi pior: há dez anos, eram oito mulheres
agredidas nos mesmos minutos.
A pequena diminuição do número de mulheres
agredidas entre 2001 e 2010 pode ser atribuída, em
parte, à Lei Maria da Penha.
Entre os pesquisados pela Fundação Perseu
Abramo, 85% conhecem a lei e 80% aprovam a nova
legislação. Mesmo entre os 11% que a criticam, a principal ressalva é o fato de que a lei é insuficiente.
Daí, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, a minha
mais absoluta decepção quando tomei conhecimento há um mês de uma decisão da 6ª Turma do STJ,
que, julgando um habeas corpus, o Habeas Corpus nº
154.801, entendeu ser aplicável a suspensão condicional do processo aos crimes cometidos com violência
doméstica e familiar contra a mulher.
A decisão do STJ altera o entendimento anterior.
Afinal, a Corte deliberou que a Lei Maria da Penha
é compatível com a Lei de Juizados Especiais, que
permite a suspensão de pena quando a condenação
for inferior a um ano. Suspensão essa que, cumpre
ressaltar, é expressamente vedada na Lei Maria da
Penha. Entretanto, a Lei Maria da Penha não revoga
expressamente o dispositivo contido na Lei de Juizados Especiais.
Diante desse quadro, estou apresentando um projeto de lei ao Senado da República, ao Senado Federal,
que propõe a alteração da Lei dos Juizados Especiais
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Cíveis e Criminais, de modo a explicitar a proibição de
aplicação da suspensão condicional do processo aos
crimes regidos pela Lei Maria da Penha.
Como já foi dito anteriormente, ainda que numa
velocidade inferior ao desejado, a aplicação da Lei Maria da Penha vem contribuindo para mudar a cultura
dos brasileiros e brasileiras.
Dados do Sistema de Indicadores de Percepção
Social, SIPS-2010, sobre igualdade de gênero, do
Instituto de Pesquisa Econômica (Ipea), demonstram
que 91% da população é a favor da responsabilização
criminal do infrator nos casos em que a mulher sofre
agressão de seu companheiro, mesmo que ela não
apresente ou que retire a queixa. Tais dados indicam
ainda que 78,6% dos entrevistados consideram que a
Lei Maria da Penha pode evitar ou diminuir a violência
contra as mulheres.
Por isso a importância do rigor da lei, em fazer
com que a penalidade aconteça ainda que a pena seja
inferior a um ano. Temos que proteger a família, proteger
as mulheres, porque muitas das vezes essas mulheres não fazem a denúncias ou, quando fazem, depois
voltam atrás porque são também intimadas por seus
companheiros e dependem deles para sobreviver.
E as estatísticas não param. Voltando ao estudo
da Fundação Perseu Abramo, há dados inéditos sobre
o que os homens pensam sobre a violência contra as
mulheres e que certamente fortalecem a vedação da
suspensão de pena.
Enquanto 8% admitem já ter batido em uma mulher, 48% dizem ter um amigo ou conhecido que fizeram
o mesmo, e 25% têm parentes que agridem as companheiras. Aqui deduz-se que o número de homens
que admitem agredir está subestimado. Afinal, metade
conhece alguém que bate.
Ainda assim, surpreende que 2% dos homens
declarem que “tem mulher que só aprende apanhando bastante”. Além disso, entre os 8% que assumem
praticar a violência, 14% acreditam ter “agido bem”, e
15% declaram que bateriam de novo, o que indica um
padrão de comportamento, não uma exceção. E aí fica
mais evidente a correção do dispositivo constante na
Lei Maria da Penha que veda a suspensão da pena.
Na medida em que grande parte das agressões se dá
em ambiente doméstico, e os agressores não se arrependem de ter agredido suas companheiras, é um
absurdo conferir ao criminoso o direito de retornar à
sua casa sem o cumprimento de qualquer que seja a
sua sentença.
A Sra. Ana Rita (Bloco/PT – ES) – Senadora,
só um aparte.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Pois não, Senadora Ana Rita.
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A Sra. Ana Rita (Bloco/PT – ES) – Senadora,
estou entusiasmada com a fala de V. Exª e quero parabenizá-la pelo seu discurso, pelas informações que
V. Exª traz hoje a esta Casa. Quero dizer que realmente a questão da violência contra a mulher é extremamente grave em nosso País, assim como em outros
países do mundo, e realmente as mulheres têm lutado
para enfrentar essa realidade. A Lei Maria da Penha
é fruto da luta de muitas mulheres deste País, fruto
do esforço de muitas Parlamentares, inclusive desta
Casa, no sentido de fazer com que esta lei possa de
fato ser fortalecida a cada dia. Parabéns pela iniciativa
de fortalecer a Lei Maria da Penha. Embora, ainda, a
violência contra mulher seja muito grande, a reincidência tem reduzido. Isso é fruto da Lei Maria da Penha.
Quero parabenizá-la, quero dizer que estamos juntas
nessa luta, quero dizer que somos uma bancada neste Senado e, com certeza, temos unidade nessa luta.
Parabéns pelo seu esforço, pelo seu trabalho e pelo
seu discurso na tarde de hoje.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) – Obrigada, Senadora Ana Rita. Agradeço o seu aparte.
Neste ano vamos comemorar cinco anos da Lei
Maria da Penha. Espero que, de fato, a gente possa
mexer na Lei de Juizados Especiais e não deixar mais
que haja decisões como essa do STJ.
A violência contra a mulher é a pior violência praticada na sociedade, porque, via de regra, é violência
contra a mulher e contra a criança. Vemos debates
inflamados nesta Casa e na Câmara dos Deputados
sobre a violência na sociedade e a necessidade de
segurança. Uma sociedade que é violenta dentro de
casa nunca vai ser pacífica nas suas relações de comunidade. Portanto, a violência contra a mulher é a
origem da violência na sociedade. Uma criança que
nasce e cresce vendo o pai bater na mãe, vendo o pai
desrespeitar a sua companheira não é uma criança que
vai poder dar paz ao mundo. Portanto, nossa responsabilidade de punir o agressor no ambiente doméstico
é muito grande. Mesmo que a pena seja de menos de
um ano, não pode haver suspensão. Temos que ter a
pena aplicada. Não pode ser o agressor aquele que
tem de ser o companheiro, a pessoa que acolhe e cuida. A sociedade tem obrigação, e esta Casa também,
de enfrentar isso.
(A Sra. Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR)
– Já estou encerrando aqui, Srª Presidenta. Só mais
um minuto.
Por isso, concluo, Srªs e Srs. Senadores, conclamando esta Casa, os Senadores e as Senadoras – estamos em 12 neste mandato, e muito podemos avançar
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–, a estar permanentemente alerta no combate a todas
as formas de violência contra a mulher. Não podemos
retroceder nas conquistas obtidas.
Peço, assim, o apoio de todos para que possamos fazer a aprovação com a maior brevidade possível
do PLS nº 49, de 2011, que apresentei à Casa. Gostaria que pudéssemos fazer essa aprovação no mês
de março, dando esse presente as nossas mulheres
e fazendo uma homenagem à Lei e também à Maria
da Penha.
Muito obrigada!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Parabenizo a Senadora pelo lindo discurso.
Muito bom!
Agora, com a palavra o Senador Cícero Lucena
(Pausa.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Senadora,
pela ordem. O Senador Cícero Lucena trocou o seu
horário comigo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador. (Pausa.)
Não está registrado, mas se V. Exª o diz, tem os
dez minutos.
Com a palavra o Senador Mário Couto por permuta com o Senador Cícero Lucena.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srªs e Srs Senadores, antes de iniciar o meu
pronunciamento desta tarde, eu gostaria de dizer da
minha alegria por termos aqui entre nós o nosso Deputado Federal André Dias.
Quanta honra e prazer tê-lo aqui, Deputado!
Srª Presidenta, Srs Senadores, por várias vezes
estive aqui nesta tribuna preocupado com a democracia brasileira. Por várias vezes estive aqui nesta tribuna
preocupado com a independência e com a desmoralização desta Casa. Por várias vezes, como mostram as
notas taquigráficas deste Poder, ficaram registradas a
minha fala e a minha preocupação. É notório, é verdade
que agora a preocupação aumenta. Por várias vezes
disse, desta tribuna, que caminhávamos para uma ditadura política. E, agora, isso está claro, está evidente,
é fácil de se perceber, Nação brasileira.
Foi enviada a esta Casa uma medida provisória
para tratar do salário mínimo. Ocorre que, embutido
nessa medida provisória, Nação brasileira, está algo
que constrange, que arrasa a democracia deste País.
Não trocarei nada da minha vida pela democracia deste
País. Embutiram agora, nessa medida provisória – e
querem empurrá-la goela abaixo –, que este Senado
não tem mais o direito de discutir o salário mínimo, que
isso será feito através de decreto.
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Presidente Sarney, tenho a maior admiração por
V. Exª. Sua vida, pelo que sei, é ilibada. Tenho dito a
todos que esta Nação lhe deve, e lhe deve muito. Não
deixe, Presidente Sarney, não admita, Presidente Sarney, que esta Casa seja desmoralizada, que esta Casa
não tenha mais o direito de discutir o salário mínimo!
Como querem, como querem, Nação, como querem desmoralizar o seu povo! Como querem desmoralizar a sua democracia! Brasileiros e brasileiras, atentem
bem para o que está acontecendo! Atentem para o que
vai acontecer amanhã aqui nesta Casa!
Arrasaram; estão destruindo a nossa Constituição, que é muito clara, Nação! A Constituição tem de
ser respeitada por todos nós, Presidente Sarney, e ela
é muito clara quando diz que o salário mínimo tem de
ser estabelecido por uma lei que tem de ser discutida
aqui, neste Parlamento, Presidente!
Ele vem dentro de uma lei, mas vai ser feito
através de um decreto, à mercê da vontade da Presidenta da República! Quanto ela quiser dar através de
um decreto, Nação, ela vai dar! Não deixe, Presidente
Sarney, que esta Casa seja desmoralizada! Não deixe,
Presidente Sarney! Eu lhe imploro, eu lhe peço! Não
permita que a independência desta Casa, que as atribuições desta Casa, no seu mandato, sejam esfaceladas, Presidente Sarney!
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Permita-me
um aparte, Senador.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu sou
brasileiro! Eu amo a minha Nação! Não há barganha
possível quando se trata da independência deste Parlamento, da democracia da minha Pátria, da minha Nação!
Eu espero que os colegas também façam o mesmo:
respeitem sua Pátria, respeitem sua Nação, respeitem
o povo brasileiro, respeitem o Congresso Nacional,
respeitem o Senado Nacional, que, claramente, está
sendo pisoteado pela Presidenta da República.
Ah, eu quero ver! Ah, eu quero ver amanhã! Ah,
eu quero ver amanhã, Nação brasileira, quem vai dizer
não à democracia! Como é que o salário mínimo de
uma nação deixa de ser discutido no Parlamento? Onde
já se viu isso? Quando se viu isso? Digam-me, Srªs
e Srs. Senadores da República, como podemos votar
contra nós? Como podemos votar contra o direito que
o povo nos deu de vir para cá representá-lo? Senadores e Senadoras, o povo não quer que se estabeleça
salário mínimo nesta Nação através de decretos!
Senadores, consultem suas bases.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
permite um aparte, Senador?
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – V. Exª me
permite um aparte?
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Escutem
o povo, escutem aqueles que nos colocaram aqui,
aqueles que confiaram em cada um de nós, aqueles
que nos deram um voto de confiança, certos de que
iríamos defender a Nação brasileira, certos de que iríamos defender a democracia brasileira. Como se tem
coragem? Diga-me, Nação, como se tem coragem,
aqui neste Senado, de se defender o indefensável?
Como se tem coragem de subir numa tribuna para dizer que o salário mínimo brasileiro, Nação, tem de ser
feito por decreto, conforme a vontade da Presidente
da República?
Nós vamos ao Supremo; a oposição brasileira,
através do PSDB, não recuará um milímetro, defenderá
o povo brasileiro, defenderá os seus direitos, defenderá
a independência deste Senado. Nós iremos ao Supremo
se essa medida provisória passar aqui, senhores e senhoras, Senadores e Senadoras do meu País, do meu
querido Brasil que não merece essa desmoralização,
do meu querido Brasil que não merece que a sua democracia seja abalada. Ora, quantos lutaram por ela! E
nós temos que lutar, nós temos que continuar lutando,
Nação brasileira, nós temos que continuar defendendo,
Nação brasileira, doa a quem doer, custe o que custar,
até com a minha própria vida lutarei pela democracia
neste País. Não me renderei, não tenho medo.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Na
democracia se concede aparte.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Não lhe
dei a palavra, Senador. Ainda não lhe dei; vou lhe dar.
Tenha calma.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O tempo do orador está quase terminando.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Olhe para
mim, Senador. Eu não faço isso para o aborrecer. Eu
não faço isso para o aborrecer, Senador. Tenho a maior
admiração por V. Exª. Eu faço isso pela verdade, eu
faço isso pela Nação, Senador. Se V. Exª é contra a
democracia brasileira, diga à Nação, Senador; eu lhe
dou aparte. Diga à Nação que V. Exª é contra a democracia brasileira.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sou a
favor da democracia, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Vai votar
a favor do Governo; é contra.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – E a
favor...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Se vai votar a favor do Governo, é contra, Senador.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se
V. Exª puder me conceder um aparte, eu quero esclarecer...
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Amanhã eu
lhe direi se V. Exª é contra ou a favor da democracia.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu
tenho a convicção de que nós votaremos uma lei que
define com clareza aquilo que foi acordado, já há alguns anos, pelas centrais sindicais e pelo Governo e
que resultou, no período de 2003 a 2010, num crescimento muito mais significativo do valor real do salário
mínimo do que entre 1995 e 2002...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Já vou
terminar, Sr. Presidente. Já vou descer da tribuna, com
todo respeito, Sr. Presidente.
Amanhã vou ver V. Exª. Brasileiros e brasileiras,
observem amanhã quem vai votar contra ou a favor
de um decreto que vai, a partir do ano que vem, estabelecer o salário mínimo neste País e desmoralizar o
Senado Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Mário Couto, a
Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. José Sarney Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Passa-se à
ORDEM DO DIA.
Sobre a mesa, expediente que será lido pelo Sr.
1º Secretário. (Pausa.)
Não estando presente, pediria à nossa estimada
Vice-Presidente que fizesse a leitura.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 106, DE 2011
(Requeremos, nos termos do inciso II
do art. 304 do Regimento Interno do Senado
Federal, urgência para o Projeto de Lei da
Câmara nº 1, de 2011 (PL nº 382, de 2011,
na Casa de origem), que dispõe sobre o valor
do salário mínimo em 2011, a sua política de
valorização de longo prazo e disciplina a representação fiscal para fins penais nos casos em
que houve parcelamento do crédito tributário.
Autoria: Senador Romero Jucá.)
É o seguinte o requerimento na íntegra:
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REQUERIMENTO Nº 106, DE 2011
Requeremos, nos termos do inciso II do art. 340
do Regimento Interno do Senado Federal, urgência
para o Projeto de Lei da Câmara (PLC), de 2011 (PL
nº 382, de 2011, na Casa de Origem) que “dispõe sobre o valor do salário-mínimo em 2011, a sua política
de valorização de longo prazo, e disciplina a representação fiscal para fins penais nos casos em que houve
parcelamento do crédito tributário”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para registrar que esta é uma matéria extremamente importante.
Há acordo com as Lideranças e nós iremos votar esta
matéria amanhã aqui no plenário. Portanto, este requerimento de urgência é exatamente para marcar a data
de amanhã para votarmos e discutirmos a política de
reajuste do salário mínimo ao longo do tempo.
Obrigado.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Presidente, para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Infelizmente, nós não podemos discutir.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Então,
para encaminhamento. Eu só queria...
Então uma questão de ordem, Sr. Presidente,
pode ser?
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Estou encaminhando uma emenda ao projeto
de lei. E estava encaminhando, conforme o Regimento, para a CCJ. Acaba de ser lido o requerimento de
urgência do Líder, Senador Romero Jucá, para que o
projeto venha ao plenário. Então, eu quero que a Mesa
acate a emenda que eu iria fazer à CCJ diretamente
no plenário.
É sobre isso que eu gostaria de ter a posição da
Mesa Diretora.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª será atendido, porque o Regimento determina que as emendas poderão ser apresentadas
até o fim da discussão do projeto de lei na sessão de
amanhã.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Então
encaminharei imediatamente a emenda.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu pediria a V. Exª que a encaminhasse amanhã, a fim de que não o fizesse a destempo.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Então
farei em tempo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Não havendo objeção do plenário, a matéria
constará da Ordem do Dia na sessão deliberativa de
amanhã.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item único:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 26, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 26, de 2008 (nº 6.785/2006,
na Casa de origem, do Deputado Celso Russomanno), que dispõe sobre a obrigatoriedade
de os serviços de registros civis de pessoas
naturais comunicarem à Receita Federal e à
Secretaria de Segurança Pública os óbitos
registrados, acrescentando parágrafo único
ao art. 80 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973.
Parecer sob nº 358, de 2010, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Lúcia Vânia, favorável com as
Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que oferece.
Não foram oferecidas emendas.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a
discussão.
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Votação do projeto, sem prejuízo das emendas
da CCJ.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Votação, em globo, das Emendas nºs 1 e 2, oriundas da CCJ.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação final:
PARECER Nº 17, DE 2011
(Da Comissão Diretora)
Redação final das Emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 26, de 2008
(nº 6.785 de 2006, na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
nº 26, de 2008 (nº 6.785, de 2006, na Casa de origem),
que dispõe sobre a obrigatoriedade de os serviços de
registros civis de pessoas naturais comunicarem à Receita Federal e à Secretaria de Segurança Pública os
óbitos registrados, acrescentando parágrafo único ao
art. 80 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973.
Sala de Reuniões da Comissão, 22 de janeiro
de 2011.
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ANEXO AO PARECER Nº 17, DE 2011
Redação final das Emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 26, de 2008
(nº 6.785, de 2006, na Casa de origem).
Dispõe sobre a obrigatoriedade de
os serviços de registros civis de pessoas
naturais comunicarem a Receita Federal e
à Secretaria de Segurança Pública os óbitos registrados, acrescentando parágrafo
único ao art. 80 da Lei nº 6.015, de 31 de
dezembro de 1973.
Emenda nº 1
(Corresponde à Emenda nº 1—CCJ)
Dê-se a seguinte redação à ementa do Projeto:
“Acrescenta parágrafo único ao art. 80
da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973
(Lei de Registros Públicos), para dispor sobre
a obrigatoriedade de os serviços de registros civis de pessoas naturais comunicarem
a secretaria de segurança pública os óbitos
registrados.”
Emenda nº 2
(Corresponde à Emenda nº 2—CCJ)
Dê-se a seguinte redação ao parágrafo único do
art. 80 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973,
nos termos do art. 2º do Projeto:
“Art. 2º ...................................................
“Art. 80. .................................................
.......................................................................
Parágrafo único. O oficial de registro civil
comunicara o óbito secretaria de segurança
pública da unidade da Federação que tenha
emitido o documento de identidade, salvo se,
em razão da causa da morte, essa informação
for manifestamente desnecessária.” (NR)”
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Discussão da redação final.
Não havendo objeção do plenário, declaro aprovado o projeto.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa, dois requerimentos de desarquivamento: um de autoria do Senador Francisco Dornelles, com as assinaturas regimentais; outro do Senador
José Agripino, também com as assinaturas regimentais.
Um sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 60 e outro
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 310.

Fevereiro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

As Srªs e os Srs. Senadores que votarem pelo
desarquivamento queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Não havendo contestação do plenário, serão desarquivados conforme deliberação.
São os seguintes os requerimentos aprovados:
REQUERIMENTO Nº 107, DE 2011
Requer, nos termos do § 1º do art. 332, do Regimento Interno, o desarquivamento e consequente
continuidade da tramitação do Projeto de Lei do Senado nº 310, de 2006, que “altera os arts. 62, 63, 66,
67 e 69 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil), o art. 12 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, o art. 13 da Lei nº 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, para dispor sobre a finalidade das
fundações, a destinação de bens a ela destinados, o
prazo para a manifestação do Ministério Público sobre
suas alterações estatutárias, a remuneração de seus
dirigentes e o tratamento tributário diferenciado a doações a entidades assistenciais e educacionais sem
fins lucrativos, entre outros”.
Sala das Sessões, fevereiro de 2011. – Senador
Francisco Dornelles, (Líder do PP).
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REQUERIMENTO Nº 108, DE 2011
Sr. Presidente
Nos termos do § 1º do art. 322 do Regimento
Interno os Senadores abaixo assinados requerem o
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desarquivamento do Projeto de Lei da Câmara nº 60,
de 2003, que “Cria o Parque Nacional Marinho das
Ilhas dos Currais, no Estado do Paraná.
Sala das Sessões, de fevereiro de 2011. _ Senador José Agripino.
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A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra, pela ordem, V. Exª.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, solicito a leitura do Expediente nº 51, de 2011. É possível ainda?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Um minuto. Estou perguntando à Mesa se o
expediente está aqui à disposição.
O requerimento de...
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – O requerimento solicita que na sessão do dia 15 seja feito o lançamento da Campanha da Fraternidade, da CNBB.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu já estou com o projeto aqui na mão e o
Requerimento é o nº 51, de 2011, da Senadora Ana
Rita e outros Senadores, solicitando que o Período
do Expediente da sessão do dia 15 de março de 2011
seja destinado a celebrar o lançamento da Campanha
da Fraternidade.
Sem objeção do plenário, nós dedicaremos o
Período do Expediente – somente o Expediente, porque o Regimento proíbe que as sessões extraordinárias sejam feitas na terça, quarta e quinta; somente
na segunda-feira – da sessão do dia 15 de março ao
objetivo pretendido pela Senadora Ana Rita.
Nada mais havendo a tratar, encerro a Ordem do
Dia e voltamos à lista de oradores.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 109, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 13, combinado com
os artigos 39 e 40 do Regimento Interno do Senado Federal, seja autorizada a minha participação no “GSMA
Móbile Wold Congress 2011” a realizar-se na cidade de
Barcelona (Espanha), quando estarei ausente do país,
no período de 10 a 17 de fevereiro do corrente.
Sala das Sessões, 2011. – Senador Walter Pinheiro.
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação e será juntado ao processado do Requerimento nº 81, de 2011, e vai à Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.
Concedo a palavra ao Senador Wilson Santiago,
primeiro orador inscrito.
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Peço à Senadora Vanessa Grazziotin, que faz
parte da Mesa, que venha nos ajudar aqui nos trabalhos.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.)
– Sr. Presidente José Sarney, Srªs e Srs. Senadores,
profissionais da imprensa, público presente, trago a
esta Casa um tema que já foi tratado aqui em muitas
sessões nos pronunciamentos de tantos outros colegas,
Senadores e Senadoras que por aqui passaram. Tratase da tradicional e conhecida seca verde no Nordeste.
Tivemos, nos últimos anos, um acúmulo de problemas
que têm dificultado a sobrevivência e a manutenção da
pequena pecuária e da produção agrícola da grande
maioria da população, especificamente a paraibana
e a nordestina.
Todos nós sabemos que existe atualmente uma
determinação para o Nordeste do próprio Governo no
que se refere à construção e à conclusão do projeto de
transposição do rio São Francisco. O Presidente Lula
tomou para si o problema e determinou, enfrentando todas as diversidades que nós conhecemos, o andamento
dessa obra. A Presidente Dilma, da mesma forma, dá
prosseguimento ao projeto e assume o compromisso
de continuar e de até concluir essa grandiosa obra,
que irá solucionar grandes problemas no Nordeste.
Teremos a garantia do abastecimento humano para
todas as cidades, especificamente cidades pólos dos
quatro Estados nordestinos: Paraíba, Rio Grande do
Norte, Pernambuco e o Ceará.
Acontece, Srª Presidenta, demais Senadoras e
demais Senadores, que a questão da seca continua
no Nordeste em decorrência da baixa densidade pluviométrica. E isso continua afetando especificamente
a nossa Paraíba, chegando ao ponto de hoje, de que
desde 2010 até janeiro de 2011, dos 223 Municípios
da Paraíba, 130 deles estão no Programa de Abastecimento de Água, programa de emergência com carrospipa. E isso tem a cada dia dificultado, repito, a produção, dificultado o aumento, digo até a manutenção da
pouca pecuária existente na região.
Infelizmente, Srª Presidenta e Srs. Senadores,
recentemente o Exército brasileiro suspendeu o fornecimento de água através do carro-pipa para vários
Municípios, da Paraíba.
Por essa razão é que aqui estou, Presidenta
Marta, para apelar ao Ministro da Integração Nacional, ao Secretário Nacional da Defesa Civil, que não
penalize mais a Paraíba com decisões bruscas nesse
sentido e que a cada dia causam temor na população
paraibana.
Por isso é que esperamos, urgentemente, que
o Sr. Ministro da Integração Nacional determine ao
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Exército Brasileiro a retomada da distribuição de água,
através de carro-pipa.
Senador Cassol, dos 130 Municípios da Paraíba
já choveu em alguns durante alguns dias, mas muito
deles ainda continuam, infelizmente, com essa falta
d’água para o consumo humano e animal. E isso tem
a cada dia banido ou diminuído a pequena pecuária,
repito, existente no nosso Estado.
Por esta razão, Srª Presidenta, é que solicito a V.
Exª a publicação nos Anais desta Casa e nos meios de
comunicação, do meu discurso na integra, para que,
em breve, tenhamos condições de sermos atendidos
pelo Srs. Ministro da Integração Nacional, estendendo
o apelo para que não aconteçam mais fatos drásticos
para a Paraíba, pelo menos o abastecimento d’água
para o consumo humano e o consumo animal em vários Municípios, que estão ainda em calamidade pública naquele Estado seja mantido.
Era só, Srª Presidenta. Agradeço a atenção de
V. Exª, a atenção dos demais pares.
E vamos juntos, se Deus quiser, sanar este grande
problema. Além disso, sanar tantos outros que existem
na Paraíba e que existem no Nordeste, por que não
dizer nas regiões mais pobres do País.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR WILSON SANTIAGO.
O SR WILSON SANTIAGO (PMDB – PB. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, venho a esta tribuna para destacar
a atual situação da estiagem na Paraíba que permanece em muitas regiões por causa das chuvas maldistribuídas
A Paraíba e demais estados nordestinos ainda
enfrentam os rigores da estiagem. No caso da Paraíba, as chuvas do ano em curso foram desigualmente
distribuídas e muitas regiões, como Curimataí e Cariri,
além de alguns outros municípios do Sertão, continuam as secas.
É������������������������������������������������
importante destacar Sr. Presidente, o longo período de estiagem que começou em 2010, e que ainda
não acabou para dezenas de municípios paraibanos.
Eles continuam sendo afetados por grandes perdas
nas culturas agrícolas de subsistências, principalmente
milho e feijão, além da cana.
Os prejuízos, especialmente dos pequenos produtores, são imensos. Além disso, onde não choveu,
as famílias enfrentam grandes dificuldades para abastecimento d’água.
Existe Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uma
grande preocupação, por nossa parte, com a suspen-

Fevereiro de 2011

são do serviço de carro pipa por falta de pagamento
dos prestadores de serviço, afetando cerca de 130
municípios paraibanos
Devido ao prolongamento da estiagem e à distribuição desigual das chuvas, o Ministério da Integração Nacional, por meio da Secretaria Nacional de
Defesa Civil (Sedec), ainda atendeu em janeiro uma
média de 130 municípios paraibanos com o Programa
Emergencial de Distribuição de Água, mais conhecido
como “operação carro pipa”.
Essa ação é desenvolvida em parceria com o
Exército brasileiro desde 2006, por intermédio do Comando de Operações Terrestres, e tem o objetivo de
levar água potável a locais que estão em situação de
emergência por causa da seca prolongada.
Como as chuvas se distribuíram desigualmente
pelo território paraibano, muitos municípios ainda dependem do apoio do Programa do Ministério da Integração Nacional.
Infelizmente, Sr. Presidente, Sr�����������������
ª����������������
s e Srs. Senadores, telefonemas recebidos de prefeitos paraibanos nos
trouxeram nova preocupação: o serviço foi suspenso
em diversos municípios porque os recursos necess��
ários para que o Exército pague os distribuidores da
água não estão sendo repassados pelo Ministério da
Integração Nacional.
Existe uma iminente necessidade de ações de
socorro do Governo Federal para a Paraíba, onde apenas 9 municípios conseguiram portarias federais de
reconhecimento de emergencial em 2011.
O serviço de abastecimento d’água não pode
parar. Ele precisa ser retomado imediatamente.
Proporcionalmente, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a Paraíba é o estado mais afetado pela
estiagem, entre aqueles atendidos pelo Programa
Emergencial de Distribuição de Água. São atualmente 130 municípios, ou seja, 58% do estado. Desde o
ano passado, cerca de 500 mil paraibanos sofreram
os efeitos da seca.
A Paraíba possui 130 municípios atendidos por
carros pipa, mas apenas nove deles apareçam na lista
publicada pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, do
Ministério da Integração Nacional, com portarias federais de reconhecimento de situação de emergência.
São eles Alagoa Nova, Araruna, Bananeiras, Caturité, Riachão, Salgado de São Felix, Serra da Raiz,
Tavares e Triunfo.
Outros 42 municípios paraibanos tiveram o decreto reconhecido em 2010, segundo quadro também
publicado pelo Ministério da Integração Nacional.
Estes decretos são importantes, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, porque o reconhecimento da
situação de emergência permite o envio de auxílio
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do governo federal. O problema é que o processo é
muito demorado. Para chegar, do decreto municipal,
ao decreto estadual e, daí, ao decreto federal, levase meses.
A previsão do clima não indica fim da estiagem
o Ministério da Integração precisa normalizar os pagamentos, para que o serviço seja retomado, desonerando, assim, as prefeituras
De acordo com análise do clima para o Nordeste
feito pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, o CPtec, do INPE, as chuvas poderão continuar irregulares e mal-distribuídas no Nordeste.
Isto porque, apesar da formação do fenômeno
metereológico La Niña no final de 2010, as chuvas poderão escassear por causa aquecimento do Oceano
Atlântico Norte, que, em persistindo até abril próximo,
pode prejudicar a ocorrência de chuvas toda a produção agrícola e pecuária da região.
Por tudo isto, Sr. Presidente, Sr�����������������
ª����������������
s e Srs. Senadores, apelo para que o Ministério da Integração Nacional
regularize o pagamento dos fornecedores contratados
pelo Exército, de modo que o Programa Emergencial
de Distribuição de água seja retomado.
Já em 2010, ocorreu a mesma dificuldade, e a
interrupção causou grandes prejuízos à vida econômica e à vida das famílias de centenas de municípios
em todo o Nordeste que necessitam de água para as
atividades básicas.
As Prefeituras, com os orçamentos exauridos por
compromissos com gastos sociais, e até mesmo por
já serem obrigadas a custear as ações complementares de abastecimento d’�������������������������
á������������������������
gua, não possuem capacidade de assumir os gastos totais do governo federal
nesta tarefa.
Com este alerta, Sr. Presidente, Sr���������������
ª��������������
s e Srs. Senadores, espero que o Ministério da Integração Nacional
corrija rapidamente a falta de repasses para o programa e garanta a continuidade do abastecimento hídrico das regiões paraibanas afetadas pelo baixo índice
pluviométrico que causa tantos prejuízos.
Era o que tinha a dizer,
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Wilson Santiago, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pela
Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Muito obrigada, Senador Wilson Santiago. V.
Exª será atendido na forma do Regimento.
Concedo a palavra ao Senador Randolfe Rodrigues. (Pausa.)

Quarta-feira 23 04601

Concedo a palavra ao Senador João Pedro, por
20 minutos.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, nesta tarde, apresentei requerimento solicitando uma sessão especial
no plenário do Senado, para que esta Casa, os Senadores e as Senadoras, possa comemorar os 20 anos
do Mercosul. Neste ano, o Mercosul, como iniciativa
de integração entre os países que compõem nossa
América do Sul, comemora o que ainda considero uma
experiência nova de integração. Continua inovadora
a persistência de construirmos um bloco econômico,
um bloco social, um bloco cultural da América do Sul.
Espero que, com a presença dos embaixadores, de
representações, principalmente, do Paraguai, do Uruguai, da Argentina e do Brasil, possamos refletir sobre
essa experiência, Presidenta Marta Suplicy, sobre a
importância do Mercosul, e que possamos crescer
nesse projeto.
Lembro que, na Legislatura passada, esta Casa
travou um debate profundo e rico sobre a participação
da Venezuela no Bloco do Mercosul. Não foi um debate simples, não foi um debate rápido. Lembro que
a oposição, nesta Casa, votou contra a presença da
Venezuela no Mercosul. Lembro que vários Senadores
levantaram a importância de rompermos com a cultura
de o Brasil ter uma relação fácil, Senadora Ana Rita,
com os países do Cone Sul, do extremo sul. Como é
difícil, do ponto de vista cultural e histórico, o Brasil
ter uma relação profunda com os países ao norte do
nosso País! Estou falando da importância que têm
para o Mercosul o Peru, a Colômbia, a Venezuela, o
Equador, esses países que compõem uma fronteira e
uma dinâmica econômica com o Brasil.
No Acre, o Brasil construiu uma estrada, que perpassa o território brasileiro e adentra o Peru, para ligar
o Brasil ao Peru. Os rios da Amazônia se interligam e
nos ligam com o Peru, com a Colômbia. No extremo
da Amazônia, precisamente no Município de São Gabriel da Cachoeira, há também uma tríplice fronteira
do Brasil com a Colômbia e a Venezuela. Estou ilustrando pontos importantes da nossa fronteira com os
países que ficam ao norte do nosso País, que ainda
não foram incluídos, que ainda não foram aceitos no
Mercosul. A presença da Venezuela no Mercosul teve
aprovação na Câmara e nesta Casa, mas falta ainda a
aprovação do Parlamento do Uruguai, para que, verdadeiramente, seja cumprido o procedimento de adesão
daquele país ao Mercosul.
Vinte anos é muito pouco do ponto de vista econômico e histórico, mas esta Casa deve comemorar,
deve refletir sobre os 20 anos do Mercosul. Que possa-

04602

Quarta-feira 23

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

mos construir o debate com as forças políticas e com
a sociedade civil sobre a importância de perseguirmos
o fortalecimento desse Bloco! Não podemos abrir mão
dessa estratégia de unirmos nossos povos, de disputarmos hegemonias mundiais unidos: Brasil, Argentina,
Venezuela, Peru, Bolívia. É muito importante que esta
Casa faça essa sessão solene sobre os 20 anos do
Mercosul, Senador Paim, meu companheiro do Rio
Grande do Sul, que tem uma experiência de relação,
principalmente, com o Uruguai e com a Argentina. É
preciso falarmos sobre a importância do Mercosul.
Quero destacar um ponto, um item no Mercosul,
porque se discute muito a questão econômica, mas a
questão cultural, essa diversidade cultural da América do Sul, dos países fronteiriços com o Brasil, deve
ser aprofundada pelas nossas universidades, pelas
associações, pelas cidades que estão nas nossas
fronteiras.
Enfim, espero que o Senado, esta Casa da nossa República, possa refletir e apontar políticas mais
profundas e estratégicas, para que o povo brasileiro,
junto com outros povos e com outras etnias da América do Sul, possa fortalecer essa experiência recente
no nosso continente.
O Presidente Lula, que, por oito anos, foi Presidente do nosso País, fez muito pelo Mercosul. A primeira viagem da Presidenta Dilma para a Argentina
é simbólica nessa política de estreitarmos ainda mais
nossas relações.
No campo da ciência, no campo da inovação tecnológica, precisamos aprofundar ainda mais, superar
as dificuldades, compreender a distribuição da riqueza
na América Latina, aprofundar nossa relação de solidariedade com os povos da América Latina.
Nosso Estado, o Amazonas, em que há um parque industrial, em que há a Zona Franca, vende para
países como a Venezuela e tem negócios com a Argentina. Como é importante que um Estado como o
Amazonas, na nossa Amazônia, no Norte do nosso
País, discuta o papel estratégico do Mercosul!
Então, Srª Presidenta, sem abusar do tempo,
quero dizer que apresentei, no dia de hoje, para a
Mesa desta Casa, a proposta, o requerimento de realização de uma sessão solene, com a presença dos
embaixadores, para festejarmos essa pequena experiência de 20 anos do Mercosul.
Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador João Pedro.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 110, DE 2011
Requeiro, nos termos regimentais, a realização
de Sessão Especial, em dia e horário a serem definidos pela Secretaria Geral da Mesa, no Plenário do
Senado Federal, para homenagens pelos 20 anos do
Mercado Comum do Sul – MERCOSUL.
O tratado de Assunção foi um tratado assinado
em 26 de março de 1991, entre a Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, com o objetivo de criar um mercado
comum entre os países acordados formando então, o
que popularmente foi chamado de MERCOSUL, oficialmente Mercado Comum do Sul.
Além da participação dos países iniciais, o Mercosul conta com Bolívia, Chile, Colômbia, Equador
e Peru como Estados associados e a Venezuela em
processo de adesão como país membro.
Requeiro, ainda, que este fato seja comunicado
aos Embaixadores dos países que integram o Mercosul, convidando-os para a Sessão Especial.
Sala das Sessões, 2011. – Senador João Pedro,
Senador Antonio Carlos Valadares, Senador Rodrigo Rollemberg, Senador Eduardo Suplicy, Senador
Romero Jucá, Senador Humberto Costa.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O requerimento que acaba de ser lido vai
à publicação.
Agora, eu vou falar. Senadora Lídice da Mata,
a senhora poderia assumir, porque eu tenho... (Pausa.)
Então, Senadora Vanessa? Senadora Vanessa, pode assumir? Ou o Senador Wilson Santiago
assume?
O Wilson Santiago quer assumir? Pode assumir?
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Senadora, tem de ser um homem. As mulheres têm reunião agora.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Está bom!
Então, vamos ver... Senador João Pedro, o senhor
está sendo chamado para assumir, porque eu vou fazer
um discurso, trocando com o Senador... (Pausa.)
A Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. João Pedro.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Próxima oradora, por permuta, Senadora Marta
Suplicy, por vinte minutos.
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Boa tarde, Presidente João Pedro, Senadoras e
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Senadores, subo hoje à tribuna para manifestar minha
indignação em relação às imagens que circularam durante o final de semana, na Internet e nos telejornais
do País, mostrando o abuso cometido por delegados
da Polícia Civil de São Paulo contra uma escrivã. As
imagens, para quem pôde ver, não deixaram dúvidas
da truculência e do abuso da autoridade policial. A
escrivã, acusada de receber propina, foi revistada por
policiais homens, que lhe tiraram as peças íntimas
alegando que precisavam confirmar a prova incontestável do delito.
Eu não defendo aqui que o suposto crime não
tivesse sido apurado. Defendo tão somente aquilo que
a própria investigada solicitou: que a revista tivesse
sido feita por policiais mulheres, como está garantido em lei, no art. 249 do Código de Processo Penal
Brasileiro, que diz que “a busca em mulher será feita
por outra mulher, se não importar em retardamento
ou prejuízo da diligência”, o que não era o caso, uma
vez que a autoridade policial feminina se encontrava
na sala onde a escrivã foi despida e, portanto, a busca
não seria retardada.
O caso, ocorrido em 2009, na 25ª DP, no bairro
de Parelheiros, na zona sul da capital de São Paulo,
só veio a público nesse final de semana, quando também foi noticiado que o inquérito policial instaurado por
abuso de autoridade pelo Ministério Público tinha sido
arquivado pela Corregedoria do Estado. Esse fato me
causou estranheza, causa-me estranheza, uma vez
que as imagens não mentem. Foi um horror ver aquilo
na televisão, já que a Corregedora, uma mulher, está
perfeitamente ciente da implicação da lei no caso de
revista feminina.
Quero fazer aqui, no plenário desta Casa Legislativa, uma reflexão sobre esse fato, com base no que
acredito deve acontecer em várias delegacias, cadeias
e presídios do País, quando não ocorre em capitais,
como Manaus. O que me choca sobremaneira é que
não tenhamos, por parte dos governos estaduais, um
preparo de policiais civis e militares para uma situação como essa.
Nós temos de fazer um grande debate nacional
no sentido de chamar para a discussão o Ministério da
Justiça, a Secretaria de Direitos Humanos, os representantes das Secretarias de Segurança Pública dos
Estados para a criação de um pacto de não violência
às mulheres em delegacias, cadeias e presídios brasileiros. Sei que a Ministra dos Direitos Humanos, Maria
do Rosário, já se manifestou sobre o ocorrido e condenou a agressão cometida pelos policiais. Uma nota
foi encaminhada à Polícia e ao Governo de São Paulo,
pedindo punição exemplar aos envolvidos. Também
tenho notícias de que, mesmo com o caso encerrado
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pela Corregedoria e pelo Judiciário, o Governador de
São Paulo, Geraldo Alckmin, mandou investigar as imagens, fato que fez a Secretaria de Segurança Pública
do Estado decidir afastar da Corregedoria da Polícia
Civil os Delegados Eduardo Henrique de Carvalho Filho e Gustavo Henrique Gonçalves, que cometeram
esse abuso.
Apesar de o Governador e de a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo tomarem providências,
o abuso de autoridade policial se faz crescente no meu
Estado. Na semana passada, vários estudantes foram
espancados, e um deles foi covardemente espancado,
quebrado, por cerca de 20 policiais durante um protesto
em frente à Prefeitura de São Paulo. Mesmo sangrando visivelmente, o estudante foi imobilizado, sufocado
e espancado por vários membros da Polícia Militar e
da Guarda Municipal. Os Vereadores José Américo
e Antonio Donato, do meu partido, que tentaram dialogar com os policiais, também foram agredidos por
membros da PM.
Que autoridade policial é essa que, em vez de
garantir que a lei seja cumprida, como no caso da escrivã, e de proteger seus cidadãos, como no caso do
estudante espancado, age de forma autoritária e truculenta? É necessário mais do que medidas paliativas
por parte de governos estaduais e municipais. Faz-se
necessário medidas preventivas, preparo técnico e psicológico desses agentes de segurança que lidam todos
os dias com situações extremas. Não é aceitável punir
um delito com abuso de autoridade, descumprindo-se o
que diz a lei. Não é aceitável preservar a ordem pública
com desordem e violência contra os cidadãos.
Quero abordar, ainda hoje, uma pesquisa – que
foi comentada há aproximadamente uma hora pela
Senadora Gleisi Hoffmann –, realizada pela Fundação
Perseu Abramo em parceria com o Sesc, que afirma
que, a cada dois minutos, cinco mulheres são espancadas no País. Essa pesquisa foi divulgada segundafeira, pelo jornal O Estado de São Paulo. O estudo
aponta que 1,3 milhão de mulheres foram agredidas
no Brasil até a metade do ano passado.
Parece que estamos vivendo uma situação de
uma violência muito grande no País. É a polícia que
espanca, é um prefeito que falta ao respeito a uma cidadã mulher e pobre, é a pesquisa que mostra o nível
de espancamento de mulheres que ainda existe neste
nosso Brasil.
Leio aqui o que diz o Professor da USP Gustavo Venturi, que supervisionou o estudo: “Os dados
mostram que a violência contra a mulher não é um
problema privado, de casal. É social e exige políticas
públicas”. Para o professor, a pequena diminuição do
número de mulheres agredidas entre 2001 e 2010
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–pequena diminuição, quer dizer, caiu o número um
pouquinho – pode ser atribuída à Lei Maria da Penha,
que agora uns falam, como comentou a Senadora
Gleisi Hoffmann, que pode ser flexibilizada, o que não
aceitamos. A lei é muito clara. Ela mostra a expressão
da crescente consciência do problema da violência
contra as mulheres.
Agora, de acordo com o estudo, entre os pesquisados, 85% conhecem a lei, e 80% aprovam a lei.
Mesmo entre os 11% que a criticam, a principal ressalva é ao fato de que a lei é insuficiente.
Por tudo o que abordei na tarde de hoje e pela
necessidade de estender a todas e a todos a justiça e
a equidade de tratamento, reafirmo nossa responsabilidade, como legisladores e legisladoras que somos,
para garantir:
– primeiro, que abusos gerados por autoridades policiais não mais aconteçam em
meu Estado e em todo o País;
– segundo, que executemos um pacto
de não violência às mulheres em delegacias,
cadeias e presídios brasileiros;
– e, terceiro, que ajudemos a formulação
de políticas públicas que diminuam as agressões contra as mulheres e fortaleçam o cumprimento da Lei Maria da Penha.
Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Obrigado, Senadora.
Esta Presidência se associa à indignação de V.
Exª e à solidariedade prestada a essa senhora. Isso
é uma agressão à mulher. Não só a uma mulher, mas
às mulheres brasileiras.
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – É
o que todos achamos.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Pois não.
A SRA. GLEISI HOFFMANN (Bloco/PT – PR. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu só queria fazer
um comunicado a esta Casa e fazer uma saudação à
comitiva que recebo aqui, do Estado do Paraná, meu
Estado: o Secretário Especial de Estado para Assuntos da Copa, Secretário Mario Celso, e também a Comissão Especial para a Copa, da cidade de Curitiba,
os Vereadores Pedro Paulo, Aladim, Valdemir Soares
e Paulo Frote.
Queria desejar a vocês muita sorte e sucesso nesta empreitada de organizar a Copa no nosso Estado,
na nossa capital, Curitiba, e dizer que tanto eu, como
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Senadora, quanto esta Casa estaremos à disposição
para auxiliar nesses trabalhos.
Boa sorte!
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Pois não, Senador.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu só queria cumprimentar o Governador do Estado,
Camilo Capiberibe, e destacar a designação, ontem,
da Drª Ivana Cei para a Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Amapá. Em especial pelo
fato de a Drª Ivana Cei ter sido a mais votada entre
os candidatos à Procuradoria-Geral, o que demonstra
um compromisso com a bandeira que temos, inclusive,
defendido e que iremos defender neste plenário, que é
a bandeira para que, a partir da aprovação de emenda
constitucional, os Procuradores de Justiça dos Ministérios Públicos e o Procurador da República não sejam
aqueles nomeados pela Presidenta da República ou
pelos Governadores de Estado, mas sejam aqueles
que forem mais votados.
Coerentemente, foi o que ocorreu ontem no meu
Estado, com a designação da mais votada entre os
Procuradores que concorreram ao Ministério Público
Estadual do Amapá.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Senador Flexa Ribeiro, V. Exª é o próximo orador inscrito.
V. Exª tem 20 minutos, mas não precisa utilizar
os vinte minutos.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Serei
econômico, Presidente Senador João Pedro.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, venho à tribuna na tarde/noite de hoje para falar de três temas. Eu
não podia deixar aqui de, primeiro, registrar a presença do nosso Deputado Federal André Dias, do PSDB
do Pará, que visita o plenário do Senado e assiste à
sessão de hoje.
Seja bem-vindo, Deputado André!
Quero aqui parabenizar o Senador Mário Couto,
Senador João Pedro, pelo pronunciamento que fez há
pouco, defendendo a autonomia do Congresso Nacional. E esse assunto, Senador Randolfe, vai ser discutido muito de hoje até amanhã, quando este plenário
votará o projeto de lei do Executivo, Senador Paim, ao
qual V. Exª não pode ser favorável. V. Exª, para nós, é
o símbolo da defesa dos trabalhadores e dos menos
favorecidos.
Então, vamos, amanhã, aqui, saber quem é que
defende o trabalhador, quem é contra o trabalhador
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e quem se submete à vontade chavista do Governo
Executivo, porque, Senador João Pedro, se formos
aceitar essa primeira investida do Governo, que está
há menos de 60 dias no poder, querendo diminuir o
Congresso Nacional, vamos correr o risco de transformar o Brasil numa Venezuela. Vamos correr o risco de
haver o fechamento, por falta do que fazer, do Senado
e da Câmara Federal.
Lamentavelmente, a Câmara aprovou o projeto na
semana passada. Espero, Senador João Pedro, que o
Partido de V. Exª, que tem na sua denominação Partido
dos Trabalhadores, vote pelos trabalhadores no dia de
amanhã. Por quê? Não é só pela forma autoritária com
que o Executivo quer impor a sua vontade ao Senado,
ao Congresso Nacional. Não é só por isso, não.
Senador Suplicy, é verdade que houve um acordo
para a regra do reajuste do salário mínimo. É verdade,
é a inflação mais o PIB de dois anos atrás. Essa regra
já foi instalada para prejudicar o trabalhador, porque
estávamos saindo de uma época de recessão, e o PIB
do ano em que ela foi estabelecida era maior que o
dos dois anos anteriores. Então, ela já foi criada com
a intenção do Governo Lula de prejudicar o trabalhador, àquela altura.
Hoje, a intenção é a mesma, Senador Moka. Não é
possível que nós aprovemos isso, por uma razão muito
simples: se não bastasse o esvaziamento do Congresso
Nacional, se não bastasse nós estarmos abrindo mão
de uma prerrogativa que nos foi concedida pelo voto
da sociedade brasileira, se não bastasse isso, os trabalhadores brasileiros ficam à mercê da manipulação
dos índices pelo Governo central. Por quê? Porque não
vamos discutir mais nada.
Nós temos visto exemplos por aí, e Deus queira
que o Brasil não chegue a essa situação, mas aqui ao
lado, na Argentina, os índices inflacionários são manipulados. Então, pode-se ter reconhecido pelo Governo, Senador João Pedro, um índice que não seja real.
Os trabalhadores vão ser prejudicados e não vamos
poder defendê-los aqui, no Congresso Nacional. Não
vamos poder defendê-los!
Mais ainda, o que é mais grave, Senador: agora
mesmo, a Presidente Dilma... Pelo cálculo estabelecido, o valor do salário mínimo seria de R$542,00 e uma
fração, e ela arredondou o valor para R$545,00. Não
poderá fazê-lo, não poderá fazê-lo se nós aprovarmos
o que está no projeto de lei. Se forem R$601,00, vão
ter de ser R$601,00. Não poderão ser R$610,00, se
houver condições de se melhorar o valor do mínimo.
Concedo um aparte com a maior alegria, Senador Moka.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Meu
amigo, Senador Flexa Ribeiro, eu penso que essa dis-
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cussão realmente tem um pré-requisito. Eu acho que,
quando as centrais juntas... A informação que eu tenho
é de que essa regra foi construída aqui no Senado,
Senador Flexa Ribeiro, em 2007, parece-me. Então, a
regra construída diz: os dois últimos anos do PIB mais
a inflação. Esse é o meu entendimento sobre o prérequisito. Se isso, e é a informação que tenho, elevou,
nesses últimos anos, de US$80 para mais de US$300,
então, as centrais sindicais, penso eu, fizeram um acordo que, na prática, é forçoso acreditar, foi realmente
uma boa política. O que aconteceu foi que em 2009,
lamentavelmente, nós tivemos um PIB negativo. Se se
projetar para 2011, novamente a regra vai beneficiar.
Agora, a questão é se nós vamos tirar do Congresso
ou não. Aí, na votação, o Congresso vai dizer. Nós vamos votar uma lei dizendo que a regra é esta: os dois
últimos anos do PIB mais a inflação. Nós vamos votar
a lei, Senador Flexa Ribeiro. Então, o Congresso participou da lei e vai dizer: “Isso tem validade por quatro, por cinco anos”. Agora, nós podemos, sim, dizer:
“Não, nós não vamos delegar”. Aí, é diferente. Aí, eu
concordo com V. Exª, se a maioria dos Senadores assim entender. Não sei se eu fui claro e agradeço pelo
aparte que V. Exª me concedeu.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Claríssimo, claríssimo. Agradeço, Senador Moka, o aparte
de V. Exª, que enriquece o meu pronunciamento e me
dá mais embasamento, porque já tenho, com certeza
absoluta, o voto favorável de V. Exª para que não aprovemos essa excrescência.
V. Exª comete o engano de fazer referência a
valores do salário mínimo em comparação ao dólar.
Nós temos de entender que, se nós formos fazer essa
comparação, V. Exª tem razão: o real supervalorizado
e a economia do Brasil entrando em colapso se não
tomarmos uma medida emergencial – emergencial!
Nós vamos transferir os nossos empregos para o exterior e nós vamos importar os produtos que serão
consumidos. Os brasileiros estarão desempregados,
porque as indústrias estão indo para o exterior, para
exportar para o Brasil.
Então, a época que V. Exª está comparando, o
dólar valia R$3,00. Era um outro momento. Valia mais
de R$3,00, pois chegou a R$3,80, num momento de
dúvida com relação ao que viria no Governo eleito
em 2003.
V. Exª há de considerar – não quero dizer que seja
feito, eu acredito que não seja feito – que o trabalhador
vai ficar sujeito à manipulação dos índices pelo Governo e nós, no Congresso Nacional, não vamos poder
discutir a matéria. O que impede o Governo? Nada.
O que estamos querendo é que se mantenha a
regra, mas que a cada ano possamos vir aqui e dis-
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cutir o valor. Quem sabe se a economia do Brasil, no
próximo ano, não possibilitaria ao Executivo dar um
salário mínimo maior que essa regra? Isso não poderá
ser feito, não poderá ser feito.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – V. Exª
votará a favor do povo brasileiro, a favor da democracia, porque o que vamos discutir amanhã, aqui, é se
queremos democracia plena no Brasil ou se queremos
iniciar uma época chavista em nosso País. Daqui a
pouco, não vamos ter oposição, como não havia na
Venezuela até há pouco tempo; daqui a pouco, os poderes do Presidente da República serão como eram
na Venezuela e como eram em Cuba.
O Senador Suplicy diz, todo tempo, que Cuba é
uma democracia. Por quê? Porque há eleição, porque
o presidente é eleito.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
precisa me ouvir melhor, se me permite um aparte.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Vou conceder um aparte a V. Exª, vou conceder um aparte a
V. Exª.
Eleição, na Venezuela também há. Se aquilo for
democracia, que Deus me perdoe! Não quero aquele
tipo de democracia para o Brasil. Acho que o Senador
João Pedro concorda com isso.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Há eleição na Venezuela. Muitas eleições.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não,
concorda que V. Exª não quer a democracia da Venezuela para o Brasil?
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Existe.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Existe
o quê?
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Democracia.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Onde?
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Na Venezuela.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não
diga isso!
Senador Randolfe, com muita honra.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Senador Flexa, quero cumprimentar V. Exª, fazendo a
ressalva ideológica do debate sobre nossos irmãos
venezuelanos e cubanos, que é outro debate. Quero
trazer de volta o debate sobre o salário mínimo, que
V. Exª começou tão bem nesse belo pronunciamento,
nesta tarde de hoje. Quero concordar com V. Exª, e o
que mais me preocupa no projeto de lei emanado do
Executivo é, de fato, o art. 3º. O que me preocupa mais
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é o debate que temos travado. Temos travado o debate
esquecendo o parâmetro que está na Constituição da
República, no art. 7º, inciso IV, que, segundo o Dieese,
deveria ser, hoje, de R$2.111,00, para satisfazer todas
aquelas necessidades previstas. Então, o parâmetro
que quero trazer para o debate sobre o salário mínimo
não pode ser o parâmetro rebaixado; tem de ser este
parâmetro, o parâmetro previsto no texto constitucional. Por conta disso, Senador Flexa, vamos debater
amanhã. Amanhã é o dia de conversarmos sobre o
salário mínimo e o debateremos mais profundamente.
Apresentamos uma emenda em relação a esse dispositivo a que V. Exª está se referindo, dizendo o seguinte: o horizonte a ser alcançado é o parâmetro do
texto constitucional e, nos próximos anos, 2012, 2013,
2014 e 2015, o valor do reajuste, a política de reajuste
deverá ter como horizonte um crescimento gradativo:
45%, 65%, 85% até, ao final da década, alcançar o parâmetro do Texto Constitucional. Mas quero concordar
com V. Exª em relação a essa preocupação com todo o
debate sobre o salário mínimo. Temos muito que conversar de hoje para amanhã. Eu gostaria, inclusive, de
apresentar essa exposição histórica do valor salário
mínimo, desde Getúlio Vargas – e isso fará com que
tenhamos saudades de Getúlio e de Juscelino –, mas
isso eu quero deixar para debatermos amanhã, e quero
concordar nesse mérito; quero deixar de lado o debate
sobre Venezuela e Cuba, porque este é um outro debate que quero ter o prazer de travar na Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – V. Exª
enriquecerá o debate. Espero que V. Exª consiga convencer alguns de nossos Pares que ainda acham que
há regimes democráticos nesses países.
Mas, Senador Moka, eu quero mostrar aqui ao
Brasil como é o PT: o PT de ontem e o PT de hoje.
Esta é uma foto do Governo do Presidente Fernando Henrique, época em que o Presidente concedeu
aumento – e o Senador Randolfe vai mostrar amanhã
o aumento estatístico, sem comparar com o dólar, sem
querer colocar uma nuvem de fumaça na visão do trabalhador brasileiro.
Vamos ver que o Governo Lula concedeu um
aumento real maior do que o do Governo Fernando
Henrique, mas não foi essas maravilhas não! Não foi
essas maravilhas! Nós temos de considerar a condição
da economia mundial nos oito anos do Governo Fernando Henrique, e a condição da economia mundial
e a do Brasil, e no Governo Lula.
Mas, Senador Randolfe, identifique aqui – eu já
procurei o Senador Suplicy e não o achei –, mas aqui
nesta foto mostra a reação da bancada do PT na época – Senador Paim – em que o Presidente Fernando
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Henrique aumentou o salário mínimo. Olha aqui quem
está na foto: o Senador Mercadante; o Berzoini, hoje
Deputado; o José Dirceu, ex-Ministro e ex-Deputado –
peço que a coloque, se possível, nos Anais do Senado
–; o Ministro Palocci, da Casa Civil, está aqui na foto.
Quem está mais aqui? O Governador Deda...
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Sim, o que tem a foto?
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – A foto dos
Parlamentares do PT à época, Senador João Pedro,
dizendo: “Olha o tamaninho do salário que o Presidente
Fernando Henrique está dando para os trabalhadores”.
É exatamente isso: a imagem dos Parlamentares do PT
fazendo um gesto: “Olha o tamaninho do salário dos
trabalhadores, que o Presidente Fernando Henrique
quer dar”. Nós não fazemos isso. Nós não fazemos
isso. Nós não mudamos. Nós não temos duas caras.
Nós não temos duas caras. Nós não somos de um
jeito quando estamos fora do poder e de outro, quando estamos no poder. Não, nós temos uma linha. Nós
fomos Oposição.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Então, vai votar favoravelmente?
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Nós
vamos votar com o trabalhador do mesmo jeito que
o Presidente Fernando Henrique deu o salário que
podia dar ao trabalhador naquela época e que o PT
achava pequenino, pequenino, e está aqui a foto para
a posteridade.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite um aparte, Senador Flexa Ribeiro?
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Já vou
conceder o aparte a V. Exª.
Eu pediria ao Senador João Pedro, porque também quero conceder ao Senador Suplicy o aparte, mas
eu preciso fazer referência a um fato lamentável que
ocorreu no seu Estado, o Amazonas, irmão do Estado
do Pará. Eu pediria que, após o aparte do Senador Suplicy, eu pudesse fazer esse pronunciamento.
Senador Suplicy, eu já lhe concedo o aparte. V.
Exª, que é um defensor da causa dos menos favorecidos e tem muita preocupação com a mídia, entre V.
Exª na rede mundial de comunicação, a Internet, e verá
que, hoje, no Twitter, está lá: “Abaixo o decreto”. Esta
a mensagem mais transmitida pelo Twitter. A sociedade brasileira – Senadores Moka e Eunício – está na
rede de computadores dizendo que é contra o decreto, que é contra a lei. Está lá. Então, V. Exª, Senador
Suplicy, que foi votado por não sei quantos milhões de
paulistas, vai ter de defendê-los aqui. Eu espero que o
faça amanhã. Com a palavra, para o aparte, o nobre
Senador Suplicy.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Flexa Ribeiro, durante o período de 1995 a 2002,
houve um esforço para aumentar, para recuperar o
valor do salário mínimo e houve o aumento de 44,7%,
em média no período, enquanto que no período subseqüente, de 2003 a 2010, durante o Governo do Presidente Lula, o aumento foi de 57,3%, maior, portanto,
que aquele obtido no período do Governo Fernando
Henrique Cardoso. Há que se considerar que, para
que isso pudesse ocorrer, houve um entendimento das
centrais sindicais com o Governo do Presidente Lula,
através do qual se estabeleceu que, para recuperar
melhor ainda o valor do salário mínimo, se consideraria
não apenas o aumento do custo de vida, mas também
se considerou o aumento mais que o da produtividade,
porque se fosse só o aumento da produtividade, se
consideraria o crescimento do produto per capita –,
mas se considerou o aumento do PIB exatamente para
prever uma recuperação daquele valor. Então, esses
dois fatores que foram considerados é que são objeto do projeto de lei que se propõe e que iremos votar
amanhã. Portanto, na medida em que o Congresso Nacional, tendo a Câmara já votado e o Senado também
resolver votá-lo, significará que estaremos votando um
procedimento que resulta do acordo e que, nos últimos
oito anos, significou uma recuperação mais acentuada
do valor real do salário mínimo do que nos oito anos
anteriores. Claro, sempre o Congresso Nacional, até
por iniciativa de V. Exª e de quaisquer dos Senadores,
poderemos propor uma modificação, ao longo dos próximos quatro anos, sobre procedimentos de ajustes do
valor do salário mínimo. Mas aquilo que o Governo da
Presidenta Dilma está propondo, me parece de bomsenso e, por isso, votarei a favor.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM)
– V. Exª já falou 20 minutos e, por sermos vizinhos na
Amazônia, V. Exª terá mais três minutos.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Presidente João Pedro, a Amazônia representa 60% do
Território brasileiro. Então, o tempo que V. Exª está
me concedendo não é compatível com a grandeza da
nossa Região.
Mas, quero dizer ao Senador Suplicy que o economês que ele usou para justificar só dá vigor ao que
eu estou dizendo. V. Exª disse que no Governo Fernando Henrique houve um aumento real de quarenta
e poucos por cento, e que no Governo do Presidente
Lula, cinqüenta e poucos por cento...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Cinquenta e sete vírgula três por cento, considerada a
média do período.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – V. Exª é
um economista brilhante. Então, V. Exª tem de saber
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que não pode comparar sem considerar as condições
da economia nos dois períodos. Então, V. Exª vai entender que os 40% dados àquela época representam
muito mais do que os 50% dados agora no Governo
Lula. Mas não vou discutir. V. Exª declarou o seu voto
contra os trabalhadores, a favor do Governo. V. Exª vai
ser um daqueles que vai vergar a espinha para dizer
“sim, senhor” ao governo de plantão. V. Exª, que diz
que vota com os trabalhadores... É engraçado como
as centrais sindicais estão contra o decreto. Se V. Exª
diz que os trabalhadores querem, por que as centrais
sindicais se posicionam contra e pedem aos Senadores que votem contra? Então, V. Exª não está sendo
convincente nas suas posições.
Mas quero aqui me referir, Senador Walter Pinheiro,...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Senador
João Pedro, esse é um assunto que diz respeito ao
Amazonas e ao Pará.
Lamentavelmente, o Prefeito Amazonino Mendes, de Manaus, se equivocou, e eu tenho certeza de
que ele há de reconhecer o equívoco que cometeu em
um momento talvez de pressão que estava tendo de
pessoas sem residência, sem teto, em Manaus. Ele,
dirigindo-se a uma manifestante, disse então que ela
morresse. Aí perguntou de onde ela era. Ela disse:
“Sou do Pará”. E ele fez uma referência dizendo que
era por isso que Manaus e o Amazonas estavam naquelas condições, porque nos recebiam.
Eu conheço o Senador Amazonino Mendes, exgovernador, ex-senador, hoje Prefeito. O Senador Eduardo Braga, ex-governador, é paraense, Senador João
Pedro. O Deputado Sinésio, do seu Partido, da Assembleia Legislativa do Amazonas, é paraense. Nós somos
irmãos! Nós somos irmãos! O Pará, nesse aspecto,
Senador João Pedro, Senador Eduardo Braga, Senadora Vanessa, recebe uma migração de brasileiros
muito maior, muito maior, e nós os recebemos de braços abertos. Sabemos que eles vêm ao Pará para nos
ajudar a desenvolver o Estado. Trazem demanda de
serviços de saúde, educação, segurança, habitação? É
evidente que sim. Mas os governos do Pará procuram...
O Governador Simão Jatene procura agora equilibrar
o Estado que recebeu falido praticamente depois de
quatro anos de um desgoverno do seu Partido.
Então é lamentável isso. Quero aqui prestar a
minha solidariedade e quero mais, quero mais. Quero
levantar aqui uma proposta que já fiz anteriormente:
que nós da Amazônia nos unamos. Independente de
partido, independente de ideologia, vamos fazer a bancada da Amazônia no Congresso Nacional. Nós somos
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60% do território brasileiro, nós somos nove Estados,
temos 27 Senadores...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – ... neste
Plenário, desde que façamos o que o Nordeste faz: se
unir. (Fora do microfone.)
Senador João Pedro, que nós possamos fazer um
fórum de Governadores da Amazônia, que os Governadores se reúnam, que os Governadores defendam
teses regionais, para que possamos reivindicar ao Governo central o mesmo tratamento que ele tem para
com o Nordeste. Nós não somos contra o tratamento
com o Nordeste. Queremos isonomia de tratamento
para a Amazônia.
Esta semana a Presidente Dilma foi ao Nordeste
e lá declarou que os investimentos do Nordeste não
terão contingenciamento, que as emendas não serão
vetadas. Parabéns, parabéns para a Presidente Dilma! Quero dizer que tem todo o apoio do PSDB, todo
o apoio, mas tem de ser para o Brasil inteiro, tem de
ser para a Amazônia também, Senador Randolfe, tem
que ser para a nossa Amazônia.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Isso vamos conseguir com a união dos Governadores, com
a nossa união, Senador João Pedro. (Fora do microfone.)
Quero aqui convidar todos os Senadores dos
nove Estados da Amazônia Legal para que possamos
criar aqui um bloco da Amazônia e que discutamos
as questões que dizem respeito a nossa região independente de coloração partidária e ideológica, porque
senão vamos manter a Amazônia no Estado em que
se encontra, como se fosse uma região de terceira categoria. Nem de segunda! Nem de segunda!
E isso não é possível, porque lá vivem 25 milhões de brasileiros que não deixam a cobiça internacional tomar conta daquela região, que é a mais rica
do planeta.
Então, Senador João Pedro, V. Exª já está desde
agora convidado, bem como o Senador Randolfe e o
Senador Moka, para que nós possamos, juntos,...
O Senador Moka é de Mato Grosso do Sul.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS. Fora
do microfone.) – Louco para fazer parte dessa Amazônia Legal.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – É uma
questão só de modificarmos o decreto para que V. Exª
venha nos enriquecer na bancada da Amazônia.
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Vamos criar a bancada e eu conto com o apoio
dos Senadores de todos os novos Estados que compõem a Amazônia Legal.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Obrigado, Senador Flexa Ribeiro.
Seguindo a ordem de inscrição, o próximo orador
é o Senador Casildo Maldaner.
Solicito a V. Exª trinta segundos para ler aqui um
expediente.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – A Presidência designa o Senador Inácio Arruda
para integrar, como suplente, a Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, nos termos do expediente encaminhado pela Liderança do Bloco de Apoio ao
Governo, Ofício nº 021, em vaga cedida pelo Partido
Trabalhista Brasileiro, PTB, conforme Ofício nº 034,
lido anteriormente.
É o seguinte o expediente da Liderança do Bloco
de Apoio ao Governo.
Ofício nº 21/2011 – GLDBAG
Brasília, 22 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Inácio Arruda como membro suplente na Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE, em
vaga cedida pelo PTB ao Bloco de Apoio ao Governo.
– Senador Humberto Costa, Líder do PT e do Bloco
de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Senador Casildo Maldaner, V. Exª tem vinte
minutos.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Nobre Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes
de analisar o tema, quero apenas fazer um registro.
Encontram-se aqui, na tribuna de honra, uns amigos
nossos de Santa Catarina, que estão agora a conversar com o nosso Senador Luiz Henrique da Silveira.
Trata-se do Presidente da Câmara de Vereadores de
São Bernardino, Sr. Valdemiro Folmann, e também o
Vereador Dalvir Ludwig. Os dois são de São Bernardino, lá de Charuto, e o Governador Luiz Henrique está
conversando com eles, que vieram à tribuna de honra
fazer-nos uma visita. Ao Município o Governador Luiz
Henrique conseguiu levar asfalto, água encanada. Eles
estão muito gratos e estão fazendo uma visita à Casa.
Faço este registro.
Mas, Sr. Presidente, nobres colegas, os temas
são vários, são imensos hoje. Amanhã, então, nem
se fala. Vamos ter a ocasião de discutir sobre a questão do salário mínimo amanhã à tarde ou o dia todo.
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A discussão deve ir noite a dentro. Hoje se implantou
a Comissão da Reforma Política no País. Quer dizer,
constituiu-se a Comissão que vai tratar desse tema
em 45 dias e, ao fim desse prazo, vai apresentar uma
proposta.
Nós temos vários temas e, entre eles, Sr. Presidente, nobres colegas, o da Reforma Tributária igualmente. Há uma sensação por todos os lugares onde
se anda – e no meu Estado, Santa Catarina, não é diferente: “Maldaner, como é que fica esse negócio da
Reforma Tributária?” Tanto se prega no Brasil, tanto
se fala. E ela é enorme, é grande, é uma imensidão
para analisar.
Mas eu gostaria, dentro dessa cadeia da reforma
tributária, que é imensa, eu gostaria de deixar aqui uma
pequena análise, Sr. Presidente, nobres colegas, um
detalhe. Faço algumas observações para meditarmos
e penso que é interessante nós pensarmos nisso.
A reforma tributária é uma das prioridades desta
Casa, tenho certeza. Mais que isso, é um grande anseio da sociedade brasileira. Baseio minha tese com
relação à reforma, de forma muito simplificada, para
compreensão de todos, em três pilares essenciais:
primeiro, é reduzir. Há um clamor geral no sentido de
que nós pagamos, em relação ao PIB, 35%, 37%. Então, um dos itens: como é que vamos reduzir a carga?
Esta é a meta principal. Reduzir a carga de impostos
significa dinamizar a nossa economia, Senador Pedro.
Incentivar o quê? Incentivar a formalização de novos
negócios. Se reduzir, vamos incentivar a economia e
vamos incentivar a formalização de novos negócios.
Vamos dar competitividade internacional às nossas
empresas. Enfim, vamos promover um círculo virtuoso de crescimento; vamos desenvolver um círculo
virtuoso em torno do próprio desenvolvimento. Este é
o item 1: reduzir.
Agora o item 2: vamos tentar simplificar isso.
Olhem, é uma loucura! Os contadores entendem e,
mesmo assim, quando falo com eles, é que me dou
conta do emaranhado de impostos, disso e daquilo. E
o que é simplificar? A forma de arrecadação é, de certa
forma, confusa, ela é intrincada, com uma miríade de
impostos, a maioria deles desconhecida inclusive da
população. Aliás, não só da população; é desconhecida
até de quem entende, de quem lida com a questão.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC)
– Senador Luiz Henrique, vou só terminar esse dois
itens restantes e já ouço, com muita honra, V. Exª.
É preciso, eu diria, simplificar a forma de arrecadação de modo que, ao fim, possamos evitar a sonegação fiscal e facilitar a vida do próprio contribuinte. É
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preciso entender isso, ter uma cartilha, ver como vão
pagar, de que maneira.
Então, a primeira é reduzir; a segunda é tentar
simplificar isso; e a terceira: distribuir. De que maneira distribuir essa arrecadação? Como é que vamos
fazer isso?
Este terceiro ponto eu digo que é essencial, na
medida em que a maioria absoluta dos impostos arrecadados no País – cerca de 67%, 70% , o Senador
Luiz Henrique tem debatido muito isso – fica nas mãos
do Governo Federal. Ou seja, quase dois terços ficam
na mão do Governo Federal, enquanto cerca de 25%,
30% são divididos entre Estados e Municípios. Daí, é
essencial que essa proporção seja revista.
Então, é reduzir, simplificar e pensar em distribuir.
Antes de continuar, Senador Luiz Henrique, com
muita honra, ouço V. Exª.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – Nobre Senador Casildo Maldaner, estou ouvindo V. Exª
com toda atenção e gostaria de aduzir ao seu brilhante
discurso algumas observações a respeito do que aconteceu nos últimos anos no Estado de Santa Catarina.
No âmbito limitado do poder tributário do Estado, nós
promovemos uma forte – eu diria fortíssima – redução
da carga fiscal. Nós baixamos alíquotas, zeramos alíquotas, beneficiando os setores mais fracos da cadeia
econômica, como as micro empresas, como as pequenas empresas, como a agricultura. E qual foi o resultado? Em 2002, no ano anterior à nossa posse para o
primeiro dos dois mandatos, Santa Catarina arrecadou
R$4,760 bilhões; em 2010, Santa Catarina arrecadou
R$13,130 bilhões. Então, se alguém tem dúvida de
que reduzindo a carga fiscal a economia se acelera e,
como conseqüência, o Estado arrecada mais, que vá a
Santa Catarina. Hoje nem precisa ir, que acesse pela
Internet os nossos números e os nossos procedimentos e vai constatar isso. Parabéns a V. Exª.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Nós é que recolhemos o aparte de V. Exª; aliás,
o ensinamento, a experiência que tem vivido à frente
do Governo catarinense. Isso, na verdade, cabe bem
no primeiro item que levantamos, que é reduzir.
Em certos setores da economia, conforme o Governador Luiz Henrique tem feito em Santa Catarina,
que precisam de estímulo, reduzir faz com que haja
incentivo para formalizar. Isso estimula as pessoas a
entrarem na formalidade também, o que evita a sonegação, e assim por diante. Acaba, como se diz, gerando
e fortalecendo a própria economia como um todo.
Mas, além de diminuir, simplificar e distribuir melhor, quero trazer aqui um destaque especial relativo
a essa ampla reforma, que será muito discutida nesta
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Casa. É uma proposta simples, mas essencial, que
apelido de “transparência fiscal”.
No Brasil, existem cerca de 85 tributos diferentes
– olha, para decorar tudo isso, para aprender, para ver,
é uma loucura! –, a maior parte deles desconhecida
do contribuinte. E não só, como disse antes, dos contribuintes, mas até dos que lidam com isso, como os
contadores; até eles sentem dificuldade.
Esses tributos influenciam diretamente a formação do preço dos produtos. E essa informação também
é desconhecida.
Por exemplo, alguém sabe que, quando compramos um carro, 43,63% do preço é formado por
impostos? Será que o consumidor, quando adquire
um automóvel, tem essa informação? Outro exemplo:
o preço do café, Quando compramos café, pagamos
36,52% de impostos. Outro exemplo ainda: o sabão
em pó tem uma taxação de 42,27%.
Na verdade, não se sabe disso, não se tem conhecimento. E o que é que se quer? É importante que o
consumidor, ao adquirir um produto, saiba exatamente
o quanto está pagando em impostos. Esse sistema já
funciona perfeitamente nos Estados Unidos e nos países do Mercado Comum Europeu. Dar ao consumidor
conhecimento daquilo que ele paga, Sr. Presidente, é
um exercício de cidadania, pois assim ele poderá exigir
seus direitos dos governantes.
Trago isso, Sr. Presidente, nobres colegas, para
meditarmos, porque é algo que vai ajudar o consumidor
até a saber que, de um produto que custa R$100,00,
está especificado na nota que R$42,00, R$43,00,
R$35,00, ou o que seja, são de impostos recolhidos
para o Governo, seja da União, dos Estados ou dos
Municípios. Ele vai ficar sabendo que o produto, na realidade, custando “x”, mas que a importância “y” é de
impostos. Isso motiva o consumidor a acompanhar, a
fiscalizar as obras, a coisa pública, a arrecadação, onde
são aplicados os recursos, porque ele está ajudando. E
isso estimula, inclusive, a exigir o documento fiscal.
Ainda outro ponto que acho importante – e já
existe um sistema em Santa Catarina, bem como em
outros Estados, como São Paulo e Distrito Federal – é
que, quando o consumidor vai comprar um produto, fornece o CPF e recebe a nota fiscal. Do valor da compra,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, Senador
Jayme Campos, quando recebe a nota, ele sabe que
dali poderá... Do ICMS, ele pode segurar uma parte
desse valor para abater quando vai recolher o IPTU
ou o IPVA. Ele pode jogar em uma poupançazinha e,
quando chegar a época, estará reservado aquilo. Há
um estímulo nesse sentido. Assim, todo mundo que vai
adquirir um produto, Presidente Cícero Lucena, sabe
que uma parte, por pequena que seja, é uma econo-
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mia. E, assim, pode, ao recolher o imposto de qualquer
coisa, abater do valor que terá que pagar. Isso o estimula, estimula seu vizinho e outros familiares a pedir
o documento fiscal.
Vamos ajudar a fazer com que a informalidade
deixe de existir. Baixando e reduzindo a carga, vamos
fazer com que, no sentido horizontal, todos também
recolham. Baixando a carga, e formalizam as questões.
Isso faz com que a cultura comece a mudar, desde os
estudantes, nossos alunos. Vamos mudar a cultura no
Brasil. Porque hoje ainda há, queiramos ou não, até por
tradição, um estímulo: “Olha, eu vou... Dei um golpe,
dei uma sonegada”. Como se diz, furar a barreira. Em
alguns lugares tem isso. “Consegui sonegar 50% disso
ou daquilo”, e ainda fica se vangloriando. Quer dizer, há
uma motivação para isso. Por quê? Porque, às vezes
até, se a pessoa legalizar tudo, não pode concorrer com
outra que está sonegando, porque aquela que sonega
tem vantagens e a que faz tudo certinho vai para o pau
– usando a gíria –, e não pode concorrer.
Se todo mundo fizer e se se baixar a carga, isso
vai estimular. Ou, então, se o cliente, o consumidor
pedir o documento, e aquele que está sonegando...
Por exemplo, quando um consumidor diz: “Eu quero a
nota.” O outro, então, sugere: “Eu dou pela metade!”
Ele então responde: “Não, eu quero nota cheia, inteira, porque vou ter um pequeno benefício para pagar
o imposto da terra, o imposto predial, o IPTU, o imposto do meu carro, quando chegar a vez. Vou ter um
incentivo...”
Ele diz: “Não, eu paguei R$50,00 pelo produto.
Quero a nota de R$50,00, porque vou ter uma vantagem. Ali, sei quanto foi o produto. Se forem R$50,00,
R$20,00 ou R$10,00, são impostos e virão discriminados na nota. Com essa parte do imposto que está
discriminado na nota, já sei fazer a conta de quanto
posso jogar na minha poupançazinha.”
Isso vai ajudar a mudar a cultura. Acho que essa
é uma das grandes caminhadas, Sr. Presidente e nobre
colegas, que precisamos motivar, na reforma tributária.
Isso é apenas um galho, um setor, é uma página da
reforma tributária que temos de implantar no Brasil,
que ajudará e muito. Todos ganharão com isso. É a
mudança dessa cultura.
Então, são essas as considerações que deixo, Sr.
Presidente e nobres colegas, nesta tarde, para refletirmos, para, no momento em que a reforma chegar... E,
se for preciso, a nossa assessoria já está estudando
também fazermos uma proposta nesse sentido. Vamos
discutir isso, essa é a intenção, para fazer com que essa
parte da transparência tributária, da transparência fiscal... Eu batizo, apelido isso “transparência fiscal”.
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Fica bem aos olhos de todo mundo, isso nos ajuda a mudar a cultura do nosso Brasil, para que isso
fique melhor colocado para todos nós.
Eram algumas ponderações, algumas considerações, que eu tinha de fazer na tarde de hoje, Sr. Presidente e nobres colegas.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Casildo Maldaner, o Sr. João Pedro deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Cícero
Lucena, 1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB – PB)
– Pela ordem dos inscritos, Senador Eunício Oliveira.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Sr. Presidente.
Tenho a honra de informar à Mesa que hoje este
plenário recebe a visita de uma comissão de Vereadores da Câmara Municipal de Rio Branco. Estão aqui
presentes o 1º Secretário da Casa, Vereador Elias
Campos; o Vice-Presidente Rodrigo Pinto; e também
os Vereadores Alisson Bestene, Ricardo Araújo e Gabriel Forneck.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB –
PB) – Sejam todos bem-vindos.
Senador Eunício Oliveira. Vai fazer uso da palavra, Senador? (Pausa.)
Então, convoco o próximo inscrito, Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda há pouco, eu
ouvia, com atenção, o Senador Flexa Ribeiro, atento,
em especial, à convocação de S. Exª para a necessidade que nós, Senadores amazônidas, temos de
organizar-nos. Aí, vinha à minha memória a belíssima
iniciativa dos Governadores do Nordeste, na semana
passada, de organizar um fórum próprio e de debater
o modelo de desenvolvimento do Nordeste diretamente
com a Presidenta da República. Tal exemplo deve ser
também pautado por nós, Senadores e Governadores
da Amazônia.
Por falar em Amazônia, Senador Pedro Taques,
venho aqui para trazer algumas considerações sobre
o debate que tramita nas Casas do Congresso Nacional, notadamente na Câmara dos Deputados, sobre o
Código Florestal. O Código Florestal será, sem dúvida
alguma, um dos temas centrais para o debate aqui, no
Parlamento. Trata-se de uma complexa modificação
da legislação ambiental brasileira, que trará, no nosso
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entender, dramáticas consequências para o povo brasileiro. Nesse sentido é que venho à tribuna.
O que está em curso, então, é uma tentativa,
no nosso entender, perigosa de reverter mais de cinco décadas de legislação ambiental que se avançou
neste País. A proposta do substitutivo do atual Código
Florestal, que foi aprovada em comissão especial, que
aguarda votação no plenário da Câmara dos Deputados e que depois virá para apreciação nossa aqui,
no Senado, representa um verdadeiro retrocesso na
legislação ambiental do País. De acordo com esse
novo texto, propriedades rurais de até quatro módulos fiscais...
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB
– PB) – Senador Randolfe, permita-me, apenas... É
uma questão regimental para prorrogar a sessão por
mais uma hora.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Pois não, Presidente. Agradeço-lhe, de antemão,
por possibilitar, dessa forma, o todo de nosso pronunciamento.
Enfim, de acordo, então, com as modificações,
propriedades rurais de até quatro módulos ficam desobrigadas de manter a área de reserva legal, a porção de terra com cobertura original para conservação.
Segundo o Incra, essas propriedades de até quatro
módulos representam 90% dos 5,2 milhões de imóveis rurais no Brasil.
Essa desobrigação abre uma brecha para que
qualquer fazendeiro com mais de 400 hectares de terra na Amazônia fracione sua propriedade e fuja da lei,
aumentando-se, significativamente, os desmatamentos.
O texto acaba, também, anistiando desmatadores que
cometeram infrações antes de 22 de julho de 2008.
É um texto, esse que tramita na Câmara, que premia
aqueles que historicamente desrespeitam e desrespeitaram o meio ambiente.
O relatório dá, ainda, autonomia para os Estados
definirem os percentuais de área de reserva legal nas
propriedades maiores e flexibiliza a aplicação das leis
ambientais dentro de sua região administrativa. Ignora
a necessidade, para o Brasil, de uma legislação ambiental federal. Isso significa, concretamente... Senador
Jorge Viana, V. Exª foi Governador do Acre e fez um
Governo que orgulhou tanto a todos nós, da Amazônia; que serve como referência para nós, amazônidas,
e que não à toa foi batizado de Governo da Floresta;
que criou, inclusive, uma figura que nos inspira, a da
Florestania, que reflete a possibilidade concreta, até
então algo inacessível, algo que não se dizia realizável,
de convivência harmônica entre preservação de meio
ambiente com desenvolvimento humano.
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Seu Governo, a experiência que V. Exª teve no
Acre, é um exemplo a ser trazido para o debate que
estamos tendo sobre a flexibilização do Código Florestal. Essa flexibilização da legislação ambiental, além
de um retrocesso da legislação ambiental brasileira, é,
em especial, um retrocesso das experiências avançadas; é um retrocesso do debate, que se tem travado no
mundo, sobre a necessidade de se progredir, de haver,
cada vez mais, legislações ambientais protetoras desses riquíssimos patrimônios ambientais.
Não fosse essa urgência de proteção do meio ambiente, o simples reconhecimento de ameaças e riscos
a milhares de pessoas seria razão suficiente para se
entender a dimensão da irresponsabilidade que pode
vir a ser a revogação do atual Código Florestal.
A aprovação da proposta que está em curso, que
está em debate na Câmara dos Deputados, permite
legalizar o que é chamado de “áreas urbanas consolidadas”, muitas delas consideradas áreas de risco. Rebaixa os regramentos referentes aos condicionamentos
para intervenção humana nas áreas de preservação
permanente, como mangues de nascentes, córregos,
rios, lagos, topo de morros, encostas e manguezais.
Alertam-nos – Senador Jorge, quero ouvir com
muito prazer o aparte de V. Exª –, nesse aspecto, os
dramáticos acontecimentos recentes no Rio de Janeiro, os dramáticos acontecimentos de Santa Catarina
e o conjunto de desastres ambientais a que temos
assistido no Brasil.
Ouço com muita honra o aparte de V. Exª, Senador Jorge.
O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Muito obrigado, Senador Randolfe. V. Exª traz um tema que faz
com que o Congresso, especialmente esta Casa, o
Senado, faça algo fundamental, que é olhar para trás
e olhar para o futuro. Olhar para trás porque nós estamos diante da possibilidade de se mexer numa lei do
século passado, de 1965. Eu, como engenheiro florestal, entendo que, tendo o mundo mudado tanto, é
extremamente necessário fazermos uma atualização
dessa legislação. Mas, em muitos aspectos, o que vemos na proposta que hoje está tramitando na Câmara, é que ela atrasa ainda mais a legislação ambiental
brasileira. É óbvio que há avanços colocados, mas há
também pontos sobre os quais temos ainda que nos
debruçar, e V. Exª os levanta com muita propriedade,
como amazônida que é, como membro vivo de um
Estado, o Estado do Amapá, que experimentou, ainda no governo do ex-Governador Capiberibe, a busca
pela consolidação de princípios da sustentabilidade,
coisa em que nós no Acre conseguimos avançar um
pouco mais. Acho que, sem um instrumento como o
Código Florestal atualizado, sem a legislação ambien-
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tal estar atualizada, o Brasil não se firmará como uma
nação – que é o nosso desejo –, uma nação que seja
um exemplo para o mundo, por guardar a Amazônia,
por guardar a maior biodiversidade do Planeta. Então,
queria me associar ao discurso de V. Exª e dizer que a
hora é oportuna. Espero, sinceramente, que a Ministra
do Meio Ambiente e o Governo da Presidenta Dilma
possam trazer de volta esse tema e que possamos
retirar aquilo que possa contaminar as boas intenções que a proposta guarda. Acho que há melhorias
essenciais a serem feitas na proposta, inclusive para
que o País possa cumprir as metas de redução das
emissões de carbono que assumiu diante do mundo.
O Brasil está hoje entre as seis nações do Planeta que
geram o maior número de emissões de CO2 e outros
gases. Especialmente no Brasil, as emissões estão
muito vinculadas às queimadas que, do Governo do
Presidente Lula para o atual, conseguimos trazer com
uma diminuição bastante significativa. Então, eu queria
colocar que é óbvio que temos de levar em conta que
o Brasil é um grande produtor de alimentos no mundo, que temos uma situação que tem de ser resolvida
em várias regiões do País. E só se resolve isso com
uma legislação que observe, que preste atenção na
realidade, mas também isso não pode significar afrouxarmos uma legislação que precisa ser aperfeiçoada,
que precisa até ser mais dura em vários aspectos,
para que o Brasil se firme como um país que luta para
consolidar o desenvolvimento sustentável. Agradeço
suas palavras em relação ao Acre, as palavras de V.
Exª, e acredito que vamos travar sempre essa unidade
na busca de consolidar o desenvolvimento da Amazônia e do País, mas com sustentabilidade, como já
temos referência na nossa região. Parabéns a V. Exª
pelo pronunciamento. Queria só me associar às suas
preocupação e aos seus propósitos.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Exª, Senador Jorge, incorporo no todo o aparte de V.
Exª e agradeço a contribuição. Reitero que essa contribuição enriquece o tema que estamos debatendo,
um tema a que V. Exª, pela experiência que teve como
Governador, pela experiência de juntar sustentabilidade
ambiental com desenvolvimento humano, não poderia
deixar de contribuir e, com certeza, quando o debate
vier aqui para esta Casa, muito contribuirá.
V. Exª é de uma terra... Eu costumo dizer isso,
aliás, esse é um trecho citado originalmente por V.
Exª: V. Exª é da terra onde nascem os rios, eu sou da
terra onde os rios deságuam. V. Exª está nas nascentes do Amazonas, nós estamos na foz do Amazonas.
Só uma região como a nossa pode reunir tamanha
diversidade.
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E não à toa nossa região, que representa mais
de 60% do território brasileiro, deve ser vista a partir
de faróis e de perspectivas como a experiência que V.
Exª conduziu no Acre, cuja prova maior é a sustentabilidade também política dessa experiência ao longo
dos anos.
Então, nesse sentido, trazendo essa concreta
experiência de possibilidade de convivência harmônica entre desenvolvimento econômico, entre desenvolvimento humano e sustentabilidade ambiental, trago
aqui, Sr. Presidente, o reclame do nosso partido, a
nossa preocupação com as modificações que estão
ocorrendo no Código Florestal.
É verdade que uma legislação de 1965 necessita e deve ser modificada para ser aperfeiçoada para
se olhar para frente, não para retrocedermos. Então,
quero acreditar que este debate será tratado pelo
Executivo a partir dessa preocupação e será tratado
ainda pelos Deputados na Câmara dos Deputados. A
mesma preocupação norteará o debate quando vier
ao Senado.
A verdade sobre isso é que precisamos debater
aqui um projeto de desenvolvimento que seja pautado
pelo respeito às nossas florestas. As florestas brasileiras não são balcões de negócio; são bens de interesse
comum. Os impactos do desmatamento já percebemos
quais são. Os impactos do desmatamento das nossas
florestas e de outros biomas do território brasileiro são
altamente negativos. Reitero as experiências tristes
que já tivemos, que temos vivido com as mudanças
climáticas e com a ocupação indevida pela ausência
de coordenação e de legislação ambiental.
É esse recado de catástrofes ambientais que
nós temos sentido e ouvido, e recentemente o Rio de
Janeiro teve a mais grave da história brasileira. São
desastres como esse e tais outros que devem servir
de alerta para nós termos todo o cuidado necessário
na modificação da nossa legislação ambiental, caminhando na contramão do que o Planeta tem avançado
no sentido de respeito aos parâmetros de convivência
harmônica entre homem e meio ambiente.
Era o que tinha a dizer, Presidente.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Sr. Presidente, para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB –
PB) – Pois não, Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG. Para uma
questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu vou basear a minha questão de ordem em
três artigos do nosso Regimento: o art. 345, item II; o
art. 412, item III, e o art. 304.
Sr. Presidente, o Presidente Sarney, na Ordem do
Dia de hoje, falou sobre o expediente que estava sobre
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a mesa. E leu o expediente:“Requeremos, nos termos
do inciso II do art. 304 do Regimento Interno do Senado, urgência para o Projeto de Lei da Câmara”.
Sr. Presidente, esse art. 304 invocado por S. Exª,
o Presidente Sarney, não corresponde a exatamente
o que pretende S. Exª. V. Exª vai me permitir que leia
o art. 304. O art. 304, Sr. Presidente, diz o seguinte,
totalmente diferente do que invocou S. Exª. Veja V. Exª,
com todo o respeito.
O que diz o art. 304? Ele não tem nada a ver com
a matéria invocada pelo Presidente Sarney:
Art. 304. Ocorrendo falta de número para
as deliberações, passar-se-á à matéria em
discussão.
Aí vem o parágrafo único, totalmente diferente da
invocação que faz o Presidente Sarney.
Então, esse requerimento, nos termos do art. 304,
não é possível. O que o art. 304 diz é totalmente diferente do que o Presidente Sarney invoca para colocar
a matéria na Ordem do Dia, estabelecendo urgência
para o projeto da Câmara.
Vamos além, Sr. Presidente. Quando o Senador
Romero Jucá diz: “Sr. Presidente, apenas para registrar
que esta é uma matéria extremamente importante. Há
acordo com as lideranças”. Que acordo com as lideranças, Sr. Presidente? Aqui já me cerceiam o direito
de fazer parte de Comissões, e aqui o líder invoca o
acordo de lideranças. Como? Eu não participei desse
acordo de lideranças!
Mas há algo mais grave, Sr. Presidente, além do
erro do art. 304. Eu queria, então, me referir – sempre
pedindo a atenção respeitosa de V. Exª – ao art. 345,
item II, que diz o seguinte:
Art. 345.
(...)
II – na segunda sessão deliberativa ordinária que se seguir à concessão da urgência,
incluída a matéria na Ordem do Dia, no caso
do art. 336, II;
(...).
Sr. Presidente, acabei de ler para V. Exª o art.
345, item II. Vou buscar agora o art. 412, III.
Sr. Presidente, mais uma vez, respeitosamente,
chamo a atenção de V. Exª:
Art. 412.
(...)
III – impossibilidade de prevalência sobre
norma regimental de acordo de lideranças ou
decisão de Plenário, exceto quando tomada
por unanimidade, mediante voto nominal [Não
houve voto nominal!], resguardado o quorum
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mínimo de três quintos dos votos dos membros da Casa.
Sr. Presidente, no meu entendimento está totalmente irregular a matéria colocada na Ordem do Dia.
Primeiro, erraram o artigo: não era o 304 que tinha de
ter sido invocado. Então, já aqui, de acordo com esta
minha invocação do art. 304, esse requerimento não
poderia ser votado pela Casa. E citei os outros, Sr.
Presidente, o 345 e o 412, razão pela qual entendo,
Sr. Presidente, que essa matéria não pode ser colocada amanhã na Ordem do Dia. Repito: primeiro, por
causa do erro grave, grave, grave de...
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB –
PB. (Fora do microfone )
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Obrigado, Sr. Presidente.
Houve o erro grave de se invocar um artigo que
não corresponde ao que o Sr. Presidente José Sarney
pretendia. Esse é um erro gravíssimo. E nem se diga
que foi um erro de datilografia, um erro qualquer.
Nós não podemos aceitar, Sr. Presidente, porque,
a cada instante, a cada momento, nesta Casa, nós, que
só temos um Senador, que sou eu, a toda hora somos
atropelados regimentalmente, somos atropelados em
ordens constitucionais.
Então, Sr. Presidente, peço a atenção de V. Exª:
esta matéria não poderá entrar amanhã na Ordem
do Dia, com a argumentação que tive o privilégio de
apresentar a V. Exª.
É a minha questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB –
PB) – Agradeço, Sr. Senador Itamar Franco.
Quero dizer a V. Exª que, segundo informações
da Secretaria da Mesa – eu não estava presente no
momento da invocação do Presidente Sarney –, o requerimento que consta aqui junto à Mesa faz referência
ao requerimento nos termos do inciso II do art. 340.
Passarei para V. Exª a cópia desse requerimento.
Também segundo as informações, V. Exª tem
plena razão quando invoca o 412, inciso III, mas, segundo as notas taquigráficas que me chegam aqui às
mãos, o Presidente fez referência oral no sentido de
dizer que, “não havendo objeção do plenário, a matéria constará da Ordem do Dia da sessão deliberativa
de amanhã”. Como não houve nenhuma objeção, segundo informações que eu recebo, Senador Itamar,
por si só, isso seria como uma votação, por unanimidade, do plenário.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Sr. Presidente, V. Exª me permite?
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB –
PB) – Pois não.
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O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – O documento que eu tenho em mãos diz, claramente... A
não ser que me tenham passado o documento errado,
contrário ao da Mesa. Aqui diz: inciso II do art. 304.
Esse art. 304, Sr. Presidente – V. Exª deve ter o
Regimento aí –, está fora do contexto do desejo do
Presidente José Sarney.
Então, com muito respeito, digo a V. Exª que há
um erro fundamental na interpretação, há um erro
fundamental.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB –
PB) – Sr. Presidente... Sr. Presidente e também Senador Itamar Franco, estou encaminhando a V. Exª o
ofício que demonstra que o artigo do requerimento
citado é o 340.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Sr. Presidente, então vou ter que... Sempre pedindo vênia a
V. Exª, porque eu não poderia estar discutindo com V.
Exª... Aliás, não estou discutindo, estou só levantando,
educadamente, uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB –
PB) – Não, inclusive estou apenas relatando as informações que estão me chegando, porque não presidia
naquela oportunidade.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Vamos
voltar ao art. 345, item II:
Art. 345.
(...)
II – na segunda sessão deliberativa ordinária que se seguir à concessão da urgência,
incluída a matéria na Ordem do Dia...
Aí vou me reportar – e aí é que é mais sério, Sr.
Presidente –, além de mostrar que há um erro na invocação do art. 304... Dos Princípios Gerais do Processo
Legislativo, o art. 412 é claro, é claro.
O Sr. Presidente da Casa deveria ter sido... E
nós, aqui, sempre elogiamos a atuação do Presidente Sarney, sempre o fizemos respeitosamente... Mas
veja V. Exª:
Art. 412.
(...)
III – impossibilidade de prevalência sobre
norma regimental de acordo de lideranças ou
decisão de Plenário, exceto quando tomada
por unanimidade, mediante voto nominal [e vai
além, Sr. Presidente], resguardado o quorum
mínimo de três quintos...
Então, o voto teria de ter sido nominal. O Presidente da Casa sabe melhor do que eu – não digo que
saiba melhor do que V. Exª, mas sabe melhor do que
eu – que não poderia deixar de haver a votação no-
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minal. Ele poderia verificar que não haveria o quórum
de três quintos, isso era um outro problema, mas a
votação teria que existir.
Mas o mais grave, Sr. Presidente, é que, se formos permitir esses erros... A gente não culpa a Secretaria da Casa, mas nós, da oposição... Quando digo
nós, da oposição, digo eu, porque a oposição age
sozinha, não sou consultado. Então, sou um Senador
livre para questionar certas coisas, independentemente da oposição.
Mas eu queria, com liberdade, mais uma vez, Sr.
Presidente, invocar que o documento que tenho diz:
art. 304. Diz: art. 304. Posso passar às mãos de V. Exª,
se desejar, este documento.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP. Fora do
microfone.) – Este é o requerimento do Senador Romero Jucá, que foi lido.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – O Senador Suplicy está me dando aqui um requerimento,
invocando o art. 340, do Senador Romero Jucá, para
pedir urgência para o projeto de lei da Câmara que dispõe sobre o valor do salário mínimo. Mas não é, não
estou invocando o art. 340. Estou invocando o erro do
art. 304, estou invocando o art. 412, como disse ao
senhor, e o art. 345.
O Senador Romero Jucá não podia, nem pode,
falar em nome das lideranças. Ele pode falar em nome
da liderança dele e até da liderança dos outros partidos do Governo, mas não creio que ele possa falar
em meu nome, como Líder do PPS.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP.) (Fora
do microfone.) – Nem do PSOL.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Nem
do PSOL.
Então, já há aí um erro de avaliação do Senador
Jucá, com todo respeito.
Por favor, se não querem respeitar, Sr. Presidente,
as nossas lideranças num Regimento que é – já disse
aqui e repito – totalitário, totalmente totalitário, então
tirem do Regimento que eu tenho o direito de ser líder.
Eu não quero fazer parte das indagações do Senador
Romero Jucá, nem de ninguém. Eu só quero que não
possamos, a todo momento e a todo instante, infringir
o Regimento.
Eu creio que V. Exª não poderá pôr a matéria,
amanhã, na Ordem do Dia, em face dos artigos que
citei.
V. Exª está recebendo, com o devido respeito, a
orientação da Secretária-Geral, o que é normal. Todos
nós que sentamos aí temos de ter a Secretária nos
ajudando. Não tenho nada contra isso. Ao contrário,
temos até de elogiar a Secretária. Mas, Sr. Presidente,
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por favor, vamos cometer uma grave má interpretação
do Regimento.
É a única coisa que eu posso fazer. Eu sou um
só. Mas, enquanto eu tiver aqui o direito de falar, mesmo sozinho, não vou me calar, para levantar questões
como esta que estou levantando para V. Exª.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB –
PB) – Senador Itamar Franco, eu é que agradeço a V.
Exª. Quero dizer que comungo plenamente com sua
preocupação no sentido do cumprimento do Regimento Interno. V. Exª, que é o Líder do PPS, obviamente,
terá de ter o respeito como Líder e como Senador, pela
história que já tem prestado a este País. Mas me permita dizer que, de acordo com o Regimento, já tendo
encerrado a Ordem do Dia, essa questão de ordem de
V. Exª deverá ser apresentada amanhã, no início da Ordem do Dia, para que esse questionamento possa ser
novamente discutido e para que, consequentemente,
seja tomada uma decisão, já que aqui estamos com
essa etapa da Ordem do Dia vencida. Então, amanhã,
no início da Ordem do Dia, V. Exª poderá propor isso,
embora, pelo que a Secretaria me apresentou, as etapas já tenham sido cumpridas, não com a presença
de V. Exª como Líder, não com um acordo de Líderes,
mas por ter sido colocado o assunto em votação e pelo
fato de ninguém ter questionado a colocação da matéria na Ordem do Dia de amanhã. Portanto, amanhã,
V. Exª terá a oportunidade de assim fazer.
Tem a palavra V. Exª.
O SR. ITAMAR FRANCO (PPS – MG) – Agradeço, com muito respeito, a V. Exª a decisão. Amanhã,
então, já vou me considerar inscrito para falar como
Líder a respeito dessa questão de ordem, para que
possamos esclarecer isso. Se a Mesa me provar que
estou errado, evidentemente terei de me curvar à decisão da Mesa, mas, sinceramente, Sr. Presidente, vou
querer um esclarecimento devido.
Muito obrigado, de qualquer forma, pela decisão
de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB –
PB) – Agradeço-lhe, Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Permita-me, Sr. Presidente, que eu me manifeste?
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB –
PB) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
Depois, falará o Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Prezado Senador
Cícero Lucena, que preside esta sessão, primeiro,
quero transmitir meu carinho e respeito ao Senador
Itamar Franco, ex-Presidente da República que tantas
contribuições positivas deu ao nosso País e ao povo
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brasileiro. Quero também elogiar S. Exª pelo cuidado com que, aqui, diz que o Regimento precisa ser
respeitado. Espero que a Mesa sempre cumpra as
regras regimentais. É muito bom que cada Senador,
como S. Exª, cuide de que não haja falhas na hora de
votações importantes como a que está prevista para
amanhã à tarde.
Além disso, eu gostaria de dizer ao Senador Itamar Franco que sou testemunha do que se passou
durante a Ordem do Dia. Eu estava aqui presente. O
Senador Romero Jucá apresentou esse requerimento,
nos termos do inciso II do art. 340 do Regimento Interno, solicitando urgência para a votação do projeto de
lei da Câmara que dispõe sobre o valor do salário mínimo e assim por diante. O requerimento foi assinado
por S. Exª, pelos Líderes do PDT, do PMDB, do PSB,
do PT e do PTB, pelos Líderes do bloco de apoio ao
Governo. Mas também é importante ressaltar que, na
hora em que apresentou o requerimento, o Senador
disse que havia acordo com as lideranças de todos
os partidos da oposição. Eu me lembro perfeitamente
de S. Exª ter assim se expressado. Havia um número
muito considerável de Senadores aqui. Era por volta
das 16h30, das 17h, quando isso se passou.
O Sr. Itamar Franco (PPS – MG) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
É possível que haja alguma falha. Então, vamos procurar superá-la.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB –
PB) – Senador, permita-me...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pelo menos, quis dar meu testemunho daquilo que
ouvi e presenciei. O Presidente José Sarney colocou
em votação e perguntou se alguém discordava; não
houve objeção, na presença de diversos Senadores
da oposição. Então, de fato, conforme o Presidente
Cícero Lucena há pouco mencionou, não houve objeção na ocasião, com um número muito significativo
de Senadores presentes no plenário.
O Sr. Itamar Franco (PPS – MG ) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
É claro.
O Sr. Itamar Franco (PPS – MG) – V. Exª sabe
o respeito que tenho por V. Exª, ao longo de sua vida,
com nossos laços de boa convivência, felizmente. É
interessante que V. Exª fala que o Senador consultou
todos os Líderes. Então, qual foi o fantasma do PPS
que foi consultado?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Foram aqueles que estavam em plenário.
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O Sr. Itamar Franco (PPS – MG) – Não digo
em plenário, não. V. Exª, em seu requerimento... Desculpe-me.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Quero sempre recomendar – e aqui o faço – ao Senador Romero Jucá, quando disser que consultou todos
os Líderes, que, de fato, tenha conversado antes com
todos eles. Que o Senador Itamar Franco, em especial, bem como o Senador Randolfe e todos os outros
possam ser consultados! Nesse sentido, dou plena
razão a V. Exª. V. Exª o merece, por toda sua história
e também por ser um Senador. Ainda hoje, o próprio
Senador-Presidente José Sarney disse que quer garantir que todos os Senadores – inclusive, os Líderes
de todos os partidos, como V. Exª, o do PSOL, o do
PCdoB, etc. – tenham o direito de participar, como
efetivos, da Comissão de Reforma Política. Isso se
deu em decorrência de sua questão de ordem feita há
poucos dias. Isso é outra coisa, mas V. Exª já ganhou
um ponto. Expresso minha admiração e meu respeito
por V. Exª mais uma vez.
O Sr. Itamar Franco (PPS – MG) – Não, por
favor...
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB –
PB) – Permita-me, Senador Itamar Franco, interferir.
Não vamos misturar os assuntos.
Como estamos pedindo o cumprimento do Regimento, quero dizer que, em questão de ordem, não
pode haver aparte. E até eu dispensaria o aparte do
Senador Itamar Franco, porque, na abertura da questão de ordem, S. Exª deixou muito claro que, como
Líder do PPS, não foi consultado para esse acordo.
Então, não adianta ninguém falar pelo Senador Itamar Franco, porque S. Exª já o fez. Em cumprimento
ao Regimento, ficou muito claro, no início do pronunciamento do Senador Itamar Franco, que S. Exª não
participou do acordo de Líderes, mesmo que alguém
tenha dito, eventualmente, que houve acordo com todos os Líderes.
Concedo a palavra ao Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE. Pela ordem. Com revisão do orador) – Obrigado,
Senador Cícero Lucena. Ao contrário do Senador Suplicy, eu não me encontrava no plenário, estava fora da
Casa, quando tomei conhecimento de que a matéria
sobre o salário mínimo irá ser debatida amanhã em
regime de urgência. É incrível como isso pode acontecer, Sr. Presidente.
Essa matéria foi discutida durante 12 horas na Câmara dos Deputados, quarta-feira próxima passada. Lá,
falava uma pessoa a favor e outra contra. Aqui, usando
de uma manobra o Presidente da Casa que, para aten-
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der a interesses subalternos do Governo, apoiado pelo
Líder do Governo, o Senador Romero Jucá, se propõe
a uma empreitada dessas para deixar mal a Casa, que
já anda assim há muito tempo. Não é tentando limitar
horário de Senadores que esta Casa vai se reerguer,
que esta Casa vai resgatar a mutilação que sofreu,
sobretudo no período que antecedeu o atual, quando
da renovação de 2/3 dos Senadores eleitos.
Amanhã é dia de votação . Se querem cumprir o
Regimento, que o façam amanhã, que é dia de votação
importante. V. Exª preste atenção aos fundos do Plenário, onde ninguém pode andar. Nenhum Senador circula
livremente aqui, porque os lobistas tomam conta do
fundo do Plenário, e a Mesa, placidamente, não toma
nenhuma providência contra esses excessos.
Aqui, neste Plenário, eu estou conversando com
o Senador Jayme Campos ou com o Senador Itamar
Franco ou com o Senador Suplicy e um funcionário
nos interrompe para assinar uma PEC, quando a Mesa
deveria disciplinar para que fossem colhidas as assinaturas nos respectivos gabinetes.
Essas violações regimentais a Casa não vê, mas
para constranger um Senador da República, uma pessoa com o nome de Itamar Franco, com a sua respeitabilidade, defende o cumprimento extremado do Regimento. As pessoas podem até discordar de Itamar,
mas ninguém fala sobre a sua honorabilidade, a sua
respeitabilidade, a sua ética, a sua correção e a sua
lealdade, que marcaram a sua vida como homem público, Governador de Estado, Senador da República,
Presidente da República. Eu acho que isso merece
respeito. V. Exª não está só nesta luta. Eu não posso
falar muito, porque sou um dissidente do Partido. Aliás, não posso falar muito, porque não tenho acesso à
tribuna, tenho as minhas limitações. V. Exª, Senador
Itamar, ainda é o Líder do PPS. Eu não tenho essa
credencial e luto muito para poder falar aqui, mas acho
que é hora de remediar isso.
Amanhã, os olhos da Nação estarão postos aqui,
neste Plenário. A Câmara debateu exaustivamente o
salário mínimo, os prós e os contras. Eu vi o Regimento antes de vir para cá, são cinco os Senadores que
falam, cinco a favor e cinco contrários, é a limitação
que será imposta às pessoas para falarem amanhã. Por
exemplo, vou querer falar amanhã, mas não poderei
porque não tenho a anuência do meu Partido. O meu
Partido vota com o Governo, eu voto contra o Governo.
E não vou poder expressar o meu voto e dizer as razões pelas quais estou votando contra a proposta. Isso
é uma aberração. Se a Câmara, que tem mais de 500
Parlamentares, e permitiu que todos se expressassem,
como é que não querem que nos expressemos aqui
no Senado? Eu tenho certeza de que pessoas como
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o Senador Itamar Franco, o Senador Suplicy, que eu
conheço há muitos anos, querem debater, é claro que
querem debater.
Mas essa manobra de regime de urgência é para
impedir amanhã o livre debate aqui. Homens maduros, ex-Governadores, ex-Prefeitos, ex-Ministros, exPresidentes da República não poderão tratar matéria
da maior dimensão, da maior sensibilidade, da maior
atenção, como é essa matéria, quer em seu aspecto
inconstitucional, quer pelo aspecto de o Governo ter
promovido gastança e, agora, não quer dar um aumento
condigno ao assalariado, porque há desajustes evidentes, claros, visíveis dentro das contas Públicas.
Eu quero apenas expressar o meu descontentamento. Estava no meu gabinete. Cheguei agora. Vi
o Senador Itamar Franco falar e vi quando disse que
estava só. Ele não está só nisso. Ele sempre foi um
regimentalista. Quando foi governo, quando apoiava
o governo, quando foi oposição sempre brigou pelo
cumprimento do Regimento.
Esta Casa não vai se reafirmar – não é se afirmar
–, e não vai se reafirmar, limitando o uso da palavra
pelos Senadores. Isso é um absurdo. É um verdadeiro absurdo um Senador ter apenas dez minutos para
falar. “É o Regimento!” Mas o Regimento aqui nunca
foi respeitado neste particular.
V. Exª , Senhor Presidente, chegou comigo aqui,
chegamos juntos e V. Exª se lembra a que fomos submetidos aqui no período anterior, nos quatro anos que
antecederam a este momento, o que a gente sofreu
aqui com esse tal Regimento. O Regimento só é usado contra a Oposição. Ele só é usado, Senador Itamar
Franco, contra as minorias. As minorias têm de ser
silenciadas, têm de ser caladas, têm de ser submissas e têm de se submeter a todas essas empreitadas.
Esta é uma empreitada que começou agora à tarde
porque querem fazer com que essa matéria sequer
seja debatida.
O Senado vai ficar numa posição submissa à
Câmara dos Deputados. A Câmara, que tinha uma
péssima imagem na legislatura passada, agora vai ter
uma imagem mais afirmativa. O Senado, que tinha uma
imagem maculada, vai continuar da mesma maneira.
Muito obrigado pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB –
PB) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Randolfe
Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Itamar e Senador Jarbas, quero me associar ao reclame
de V. Exªs. Não poderemos travar amanhã um debate
atropelado. Reitero, concordando com V. Exª, Senador
Jarbas, que o exemplo da Câmara deve ser trazido para
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cá. Devemos observar o tempo de debate que houve
naquela Casa. Lá a votação adentrou a madrugada, e
lideranças de todos os partidos, majoritários ou minoritários, tiveram espaço para debater o tema.
O debate sobre um tema que trata, Senador Suplicy, Senador Itamar, Senador Jarbas, do salário do
trabalhador brasileiro não pode ser limitado. O Senador
Jarbas traz uma informação para mim estarrecedora.
Não pode o debate a respeito de um tema dessa natureza ser limitado ao pronunciamento de cinco oradores,
de cinco Senadores. Dentro do limite de cinco Senadores, não cabe sequer a manifestação da liderança de
todos os partidos que têm assento no Senado.
Qual foi o critério? Exclui-se o PPS do debate do
tema; exclui-se o PSOL do debate do tema; exclui-se
o PSC do debate do tema; exclui-se o PMN do debate
do tema! Não considero isso adequado. Esse não é
um bom encaminhamento. A tempo, quero dizer que
não quero acreditar que esse será o encaminhamento
da sessão de amanhã.
Aliás, não se precisa desse tipo de encaminhamento. A base de apoio ao Governo tem amplíssima
maioria na Casa. Em tese, não terá dificuldades na votação aqui. Então, não precisa o debate ser limitado.
A questão de ordem proposta inicialmente pelo
Senador Itamar procede. E as informações trazidas pelo
Senador Jarbas nos alertam para a necessidade de,
amanhã, termos uma condução a bom termo, realizarmos o bom debate. E, como diria São Paulo naquele
trecho da Carta aos Coríntios, realizarmos todos nós
o bom combate e mantermos a fé.
Então, essa é a necessidade que teremos amanhã. Queria clamar à Mesa, Presidente, em nome disto,
da necessidade de debatermos. Já há uma questão
que foi levantada no decorrer do dia de hoje sobre o
art. 3º do projeto de lei, que merece um debate mais
aprofundado aqui. Então, é neste sentido, Presidente, associando-me aos reclames feitos pelo Senador
Itamar e pelo Senador Jarbas, para que amanhã seja
um dia de um longo debate sobre esse tema, que se
apresentem as diferentes posições, e que, em especial,
partidos minoritários da Casa tenham direito de expressar suas opiniões. Quero expressar a opinião do meu
partido político, que não é a da base de apoio ao Governo e também não é a do PSDB ou a do Democratas.
Para isso, é necessário tempo para nos manifestarmos
amanhã no debate sobre o salário mínimo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB –
PB) – Um minutinho, Senador Suplicy.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Eu
quero apenas expressar que eu sou solidário a essa
vontade de todos os Senadores...
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB –
PB) – Senador, eu peço licença, porque o Senador
Wellington tinha pedido a palavra antes.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Está bem, obrigado.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero,
pela ordem, inclusive na condição de Vice-Líder do Partido
dos Trabalhadores, expressar uma posição clara. De um
lado, eu tenho a convicção de que o Presidente Sarney,
Presidente desta Casa, também ex-Presidente da República, amanhã estará dando condições de apreciar o correto, o justo requerimento do Senador Itamar Franco. Mas
não poderia também deixar de dizer aqui que o requerimento apresentado foi feito de acordo com o Regimento,
assinado por lideranças, como prevê o Regimento, que
representam uma maioria de partidos, e foi encaminhado
da mesma forma.
Queria, inclusive, dizer que o objetivo é apenas
pautar essa matéria para votação amanhã. Por quê?
Primeiro, trata-se da fixação do valor de um salário
mínimo que é para entrar em vigor em 1º de janeiro.
Portanto, há um interesse nessa decisão. Aprovado na
Câmara, e aqui, sem nenhuma dúvida, conhecendo
como conheço as lideranças de partidos, a Presidência
da Mesa desta Casa, nós vamos fazer, sim, um amplo
debate; vamos fazer, sim, um amplo debate. Essa é a
posição, com certeza, do Partido dos Trabalhadores,
partido da Presidente da República, e, tenho certeza, de todos os outros partidos. Ou seja, em nenhum
momento vamos nos fixar em uma limitação de cinco
oradores, como foi citado aqui. Tenho a convicção de
que aqui todos os partidos que se inscreverem...
Como não temos quinhentos e tantos Parlamentares, não sei se vamos precisar de 12 horas, de 24 horas
de debate, mas, com certeza, de tempo suficiente para
que quem queira se inscrever possa debater. Que todos
os partidos possam falar, com certeza é o que nós defendemos, e, se Deus quiser, é o que vai acontecer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB – PB)
– Pela ordem dos inscritos, Senador Wellington Dias.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto o Senador Wellington Dias vai à tribuna, quero
apenas dizer que estou de pleno acordo com o que
ele acaba de dizer. Serei um daqueles que solicitarão
bom senso ao Presidente José Sarney para que todos os Senadores tenham o direito, amanhã, de falar
sobre tema tão importante. Que não se limite a cinco
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oradores a favor e cinco contra, porque se trata de algo
que todos nós necessitamos: prestar contas ao povo
brasileiro pelo nosso posicionamento amanhã.
Então, acredito, será levado em conta o apelo
dos Senadores Jarbas Vasconcelos, Itamar Franco,
Randolfe Rodrigues e agora o apelo expresso pelo Senador Wellington Dias. Todos queremos ouvir amanhã
o Senador Paulo Paim e todos os demais Senadores.
E tenho a certeza de que o Presidente José Sarney
levará em conta esse anseio.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. PSDB –
PB) – Agradeço, Senador Suplicy. Com certeza, por
sua história, V. Exª estará dentro do PT defendendo o
processo democrático, para que todos possam debater
um assunto que é do interesse da Nação.
Com a palavra o Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Eu agradeço.
Eu queria, Sr. Presidente, trazer a esta Casa dois
temas importantes. O primeiro deles é que nós chegamos de uma viagem ontem, do Fórum dos Governadores do Nordeste, na cidade de Aracaju, em Sergipe. E
eu quero expressar a forma carinhosa com que fomos
recebidos ali pelo nosso anfitrião, o Governador Marcelo Déda, que faz um brilhante trabalho, reeleito pela
vontade do povo daquele Estado, e que com certeza
marcará na sua história, para orgulho do nosso Partido, para orgulho de quem o conhece, pelo brilhante
trabalho que desenvolve ali no Estado de Sergipe.
Estavam presentes Governadores dos nove Estados
do Nordeste, mais o Governador Anastasia, do Estado de
Minas Gerais, Ministros, Deputados Federais e Senadores. Estive presente e quero aqui registrar alguns pontos
importantes ali trabalhados. O primeiro, uma apresentação
feita pelos Governadores do Nordeste, no sentido de que
querem ser olhados pelo Brasil, com uma pauta positiva,
como uma região solução para o nosso País. Apresentaram, inclusive, um conjunto de projetos e propostas importantes para toda aquela região.
Depois, a própria Presidente da República, a
Presidente Dilma, ali abriu a sua fala, agradecendo o
importante apoio que teve da região e dizendo do seu
compromisso de trabalhar, de forma suprapartidária, por
toda a região. A presença da nossa Presidente ali, no
Fórum dos Governadores, orgulhou-nos muito. Assim
como o Presidente Lula trabalhou por essa prioridade,
ali ela deixou claro alguns compromissos. O primeiro
deles, que considero importante: o compromisso de
fazer com que o Nordeste tenha um crescimento, ano
a ano, durante o seu mandato, maior do que o crescimento do Brasil, para que possamos chegar ao final
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desta década com o Nordeste num nível de desenvolvimento semelhante ao do Brasil.
Mais do que isso, reconheceu que o próprio Nordeste, nessa fase agora crítica, em 2009 e 2010, com
os impactos da crise econômica mundial, foi importante
para que o Brasil tivesse o nível de crescimento, de
geração de emprego, de erradicação da miséria e da
pobreza nos indicadores do Brasil.
No Fórum, a Presidente Dilma fez questão de agradecer a fantástica votação que teve na região e ainda colocou a necessidade de trabalharmos integrados – Governo
Federal, Governo Estadual, Municípios e setor privado.
Eu destaco ainda que ela ali fez questão de frisar
que, mesmo no primeiro ano de seu mandato, com um
conjunto de medidas que tomou, mantém os investimentos programados pelo Programa de Aceleração
do Crescimento, também com forte impacto na região
Nordeste, tanto na área de infraestrutura quanto na
área social. Destaco aqui o Minha Casa Minha Vida,
feito pela Caixa Econômica Federal, com a presença
também de membros da Caixa Econômica, a Copa e
as Olimpíadas, enfim.
Ela anunciou ali o seu compromisso da criação
do Ministério da Micro e Pequena Empresa. Anunciou
a Secretaria Nacional de Políticas de Irrigação no Ministério da Integração, importantíssima para as políticas de algumas regiões, especialmente a região do
semiárido, região do Nordeste que ela quer tratar com
todo carinho, um conjunto de ampliações de campi, de
regionalizações da universidade federal, da universidade pública e, ao mesmo tempo, do Instituto Federal
na área de ensino técnico.
Enfim, ali se comprometeu a dialogar com os bancos e investidores para que a gente possa dar conta,
com o crescimento que o Brasil terá, de implantar o
fundo de desenvolvimento apresentado pelo Governador Cid Gomes, do Ceará, pelo Governador Marcelo
Déda, pelo Governador Wilson Martins, do Piauí, e por
outros Governadores presentes.
Sugiro, Sr. Presidente, e é com isso que queria
finalizar esse tema, que possamos aqui, no Senado
Federal, reativar a Subcomissão de Desenvolvimento
do Nordeste, na Comissão de Desenvolvimento Regional, em que possam estar o Senado Federal, a Câmara
dos Deputados, que tem também uma coordenação
nessa área. Devemos nos somar a esse esforço das
lideranças do Nordeste para alcançarmos os objetivos
pretendidos. Esteve lá presente, portanto, um conjunto
de lideranças que manifestam esse apoio.
O outro tema que me traz aqui, também de muita
importância, é exatamente o lançamento feito na última
sexta-feira pela Presidente Dilma. Eu disse aqui, no meu
primeiro pronunciamento, da prioridade que quero dar
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neste mandato – e fico feliz em ver nesta Casa inúmeros
Senadores assinando – à criação da frente parlamentar
voltada para as políticas de álcool e outras drogas e para
o tratamento de dependentes químicos, frente parlamentar
esta que, creio, vai ter papel importante neste momento
decisivo do nosso País. E, junto com essa frente parlamentar, na Comissão de Assuntos Econômicos também
estamos apresentando um requerimento para a criação
de um grupo de trabalho que possa, pelas experiências
existentes no Brasil, produzir alternativas a fim de que
possamos lidar com esse tema.
Comemoro com muita alegria – já tinha debatido com
a nossa Presidente, ainda Ministra, com o Presidente Lula,
depois da eleição e agora, depois que ela tomou posse, já
no seu primeiro pronunciamento, como fez na campanha,
coloca esse debate do enfrentamento do crack, do álcool,
de outras drogas no centro das suas prioridades –, o fato
de a Presidente Dilma ter dado o pontapé inicial, lançando,
por meio do Ministério da Educação e Cultura, 49 centros
de referência regionais em crack e outras drogas. Esses
centros vão funcionar em 46 universidades federais e estaduais do nosso País e vão oferecer cursos de formação para
profissionais de saúde – para médicos, para enfermeiros,
para psicólogos, para psiquiatras e para outros profissionais –, que vão ter a oportunidade de uma especialização,
vão ter a oportunidade de uma formação específica nesse
tema, que é uma das necessidades do Brasil. O Brasil tem
poucos profissionais para o enfrentamento na dimensão
de que se precisa e deseja a Presidente.
Acho que essa alternativa, para que possamos
compreender sua importância, é importante porque vai
permitir que, em 844 Municípios do Brasil, possamos
formar, em 19 Estados brasileiros em que as universidades se ofereceram nessa direção, nos próximos
12 meses, nessas áreas de que falei, da saúde e da
assistência social, 14,7 mil profissionais para atuar e
melhor atender nessa área.
Na outra proposta que apresentamos, e acho
que essa é a base – preveni a Presidente e o Ministro
Alexandre Padilha, da Saúde, e o Ministro Fernando
Haddad, da Educação –, mostramos a necessidade
de termos centros de referência na área da saúde
também, voltados para o tratamento de média e alta
complexidade, combinados como o conjunto de outras
medidas, com o conjunto de outras formas de atenção
que possam garantir a média, a alta complexidade e a
atenção básica pela área pública em todo o Brasil.
O Brasil entra no Século XXI sem estar preparado
para o desafio de cuidar, especialmente nesse tema,
dos dependentes químicos. Pessoas que são dependentes do álcool, do fumo, da maconha, da cocaína, do
crack, da heroína, do oxi e de tantas outras invenções,
lamentavelmente criadas por pessoas do mal, que as
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inventam para causar tanto mal aos nossos jovens e
à nossa população.
Pois bem, o fato é que, com esse projeto de capacitação, vamos envolver cerca de 300 especialistas.
Esses 300 cursos de especialização receberão recursos
do Fundo Nacional Antidrogas, já à disposição, para
aplicação no decorrer deste ano, a partir de agora.
Quero aqui chamar a atenção exatamente para a
posição da Presidente Dilma num novo foco: além de
fazer o tradicional combate às drogas, ou seja, aquela
ação mais da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária,
das Polícias Civil e Militar dos Estados, enfim, além
desse trabalho de combate à criminalidade,
Ele quer colocar o Brasil no eixo da Organização
Mundial de Saúde, em que vai trabalhar a prevenção,
o tratamento, a reinserção, além, é claro, repito, do
combate à criminalidade.
No eixo da prevenção, diz ela, o objetivo é impedir
que mais pessoas, mais crianças, mais jovens sejam vítimas dessas drogas. No eixo da assistência, do apoio, do
tratamento e do carinho que tem que ser dado, diz ela,
temos que intervir para que elas tenham tratamento. E, aí,
sem sombra de dúvida, é necessário o tratamento especializado, mas também ela reconhece que é necessário
o apoio das comunidades terapêuticas.
Digo isso aqui comemorando, porque é lamentável
que o Brasil não reconheça publicamente o papel das comunidades terapêuticas. Ou seja, você tem, hoje, espalhadas pelo Brasil, entidades sérias, nas quais milhares
de pessoas passaram por tratamento e, há mais de dois
anos, não reincidiram no mundo das drogas, e as entidades não são reconhecidas. Eu citava aqui, há poucos
dias, o trabalho da Fundação Esperança, o trabalho da
Fundação da Paz, o trabalho da Fundação Luz e Vida, o
trabalho da Fundação Oficina da Vida, ligado a comunidades terapêuticas, que fazem um brilhante trabalho no
meu Estado; que já atenderam, mesmo citando o caso
apenas da Fundação da Paz e, agora, com a Fundação
Luz e Vida, mais de dez mil pessoas. Atendem, inclusive,
diretamente as famílias, com o reconhecimento de cura,
há mais de dois anos sem reincidência, de mais de duas
mil e quatrocentas pessoas.
Então, como é que um trabalho desse não é reconhecido? E, aqui, nossa Presidente coloca agora
esse eixo de atendimento.
Enfim, sobre esse tema, repito, além da frente parlamentar, estamos trabalhando para que se tenha um grupo de trabalho capaz de ajudar através das experiências
existentes no Brasil. Ou seja, trata-se da participação do
setor privado, que tem clínicas; a participação do setor público, para quem não dinheiro e tem necessidade desse
tratamento, que é realmente caro; a integração com áreas
já existentes, com os CAPs, com o atendimento, com a
garantia de leitos para curta duração, para média dura-
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ção, para longa duração. Deve existir a garantia de que
alguém colocado no mundo das drogas tenha a opção
de tratamento – alguém que é descoberto numa escola,
descoberto em atendimento num hospital, descoberto
numa repartição ou numa empresa, enfim, e que precisa
desse atendimento.
Quero assim, Sr. Presidente, nesta oportunidade, comemorar esse primeiro passo importantíssimo.
Espero que a gente possa dar outros passos. É uma
longa caminhada para montar todo um sistema, toda
uma rede capaz de trabalhar. E apoio, inclusive, à pesquisa, aos cientistas. Na verdade, hoje, conhece-se
muito pouco sobre essa área. Hoje, o Brasil precisa
investir, para que os cientistas, os pesquisadores possam, inclusive, enfrentar o desafio da reincidência: por
que alguém biologicamente curado, ou seja, que não
tem mais, nas medições, a presença da maconha, do
álcool ou da cocaína no seu organismo, de repente,
alguns anos depois, tem uma reincidência?
Então, é preciso que possamos estudar o cérebro
humano, que é muito complexo, que tem vários neurotransmissores – aprendi muito nesse período, estudando esse tema – que lidam com a emoção, o que se
torna, certamente, um mundo muito particular.
Cito isso, e para finalizar, para dar aqui um depoimento; depoimento dramático que ouvi, nesses dias,
de uma pessoa do Estado do Piauí. Ele viu sua cidade,
uma cidade pequena, Wall Ferraz, para dar o nome, com
a presença do crack. Mas posso afirmar aqui – disseme hoje mesmo o Secretário de Segurança do Piauí,
Robert Rios, juntamente com o Subcomandante da
Polícia Militar, Coronel Carlos Augusto – que é possível
afirmar que, em todos os Municípios brasileiros, hoje,
temos a presença do crack. E por quê? Porque o crack
é uma droga que vicia muito rapidamente. O uso das
mulheres, como forma de conquistar novos clientes, o
uso nas festinhas, o uso, enfim, num conjunto de atividades altamente profissionais faz espalhar pelo Brasil
um drama que começa com o indivíduo, começa com
a família, enfim, mas que desestrutura a própria economia, desestrutura a própria relação de trabalho.
Então, é por essa razão que quero aqui fazer
esta comemoração e manifestar todo o apoio a essa
causa. Devemos trabalhar juntos para que a gente
possa caminhar nessa nova direção de tratamento de
dependentes químicos.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Wellington Dias,
o Sr. Cícero Lucena, 1º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Vital do Rego.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rego. Bloco/PMDB
– PB) – Parabenizo o médico... o Senador Wellington
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Dias que, com seu discurso nordestino, com força, coragem e compromisso com sua história também nos dá
o brilho do conhecimento científico, embora não seja
formado em medicina. Mas o trabalho de V. Exª é sempre um alvorecer neste momento de novo Governo.
Parabenizo V. Exª.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rego. Bloco/PMDB
– PB) – Passarei a palavra, pela ordem, ao meu Presidente e Líder, Senador Valdir Raupp, já convidando
para assomar à tribuna meu Governador – sempre
Governador –, meu conterrâneo e amigo, Senador
Cícero Lucena, 1º Secretário da Casa.
Com a palavra, pela ordem, Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Vital, conversei com o Senador Cícero, vindo da
Mesa para o plenário, e pedi permissão a S. Exª para
fazer essa intervenção pela ordem, um pequeno relato,
breve, de um minuto, sobre uma audiência que tivemos, eu e a Deputada Federal Maninha Raupp, com o
embaixador boliviano aqui, no Brasil; embaixador que
veio recentemente da Argentina. Eu até brinquei com
o embaixador, dizendo que, certamente, o Presidente
Evo Morales mandou para o Brasil o melhor quadro
da diplomacia boliviana.
Tratamos de alguns assuntos, juntamente com o
Prefeito de Guajará-Mirim, cidade fronteiriça do nosso Estado de Rondônia, com alguns vereadores de
Guajará-Mirim, com a associação comercial e industrial, alguns representantes também do governo boliviano, na fronteira, do outro lado, em Guayaramerín.
Lá, foram tratados assuntos importantíssimos, como,
por exemplo, que a Bolívia e o Brasil são dois países
soberanos, que, na América do Sul, mantêm laços
seculares de solidariedade e de cooperação, e, mais
uma vez, aproximam-se para a construção da ponte
internacional sobre o rio Mamoré, com imensas perspectivas de incremento das relações bilaterais.
A ponte, ligando o Município brasileiro de GuajaráMirim ao território boliviano, representará para o Brasil uma
importante opção de saída da nossa produção para o Oceano Pacífico e, para a Bolívia, a oportunidade de incremento
de suas exportações para o mercado brasileiro.
Srªs e Srs. Senadores, a integração física é a pedra de toque, o fundamento e a mais importante iniciativa para que nossos povos, na América do Sul, possam
aprofundar o processo de integração regional, como no
caso do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL).
Para nós, brasileiros, a aproximação com nossos
vizinhos é objetivo de tamanha envergadura que jaz insculpido no parágrafo único do art. 4º da Constituição Federal, segundo a qual, “a República Federativa do Brasil
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buscará a integração econômica, política, social e cultural
dos povos da América Latina, visando à formação de uma
comunidade latino-americana de nações”.
A ponte, com mil e cem metros de extensão e ao
custo aproximado de R$200 milhões, aprofunda nossa integração física com a Bolívia, além de resgatar o compromisso histórico do Governo brasileiro, que data de 1903,
presente na assinatura do Tratado de Petrópolis. Pelo Tratado, o Brasil se comprometeu a oferecer aos bolivianos
uma saída para o Oceano Atlântico, tendo por contrapartida
a anexação do futuro Estado do Acre, território até então
pertencente ao país vizinho.
Srªs e Srs. Senadores, acreditamos que o Brasil
só tem a se beneficiar com projetos dessa natureza.
Nossa ponte com a Bolívia terá grande importância
para toda a região do Município brasileiro de GuajaráMirim e, também, para a cidade boliviana de Guayaramerim e arredores.
No território brasileiro, novos acessos à ponte
serão necessários, o que resultará na abertura da BR080, cujo trecho final irá ligar a cidade de Machadinho
do Oeste a Nova Mamoré. A BR-080 cruzará, então, a
BR-364 em Ariquemes, conectando toda a região com
os Estados do sul.
Por tudo o que essa magnífica ponte significará de progresso para o Estado de Rondônia e para o
Brasil, congratulamo-nos com o Governo brasileiro na
esperança de que nossas autoridades sigam no seu
esforço, vencendo todos os obstáculos, até que essa
crucial obra pública seja inteiramente construída.
Da mesma forma, que as usinas de Cachoeira Ribeirão e Cachoeira Esperanza – uma usina binacional e outra
boliviana – sejam construídas, também, pelas autoridades
brasileiras e bolivianas, beneficiando toda aquela região.
Muito obrigado, nobre Presidente.
Muito obrigado, Senador Cícero Lucena, por
este espaço.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rego. Bloco/PMDB
– PB) – Agradeço a V. Exª.
Devolvo a palavra ao 1º Secretário da Casa, Senador Cícero Lucena.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmº
Sr. Presidente, Senador Vital do Rêgo, na verdade, vou
tratar, inicialmente...
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rego. Bloco/PMDB
– PB) ) – Permita-me, meu dileto e nobre Senador Cícero. Por força regimental, devo prorrogar a sessão
por mais uma hora.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Serei
bastante breve, Sr. Presidente.
Eu iria tratar de um assunto a respeito do qual
tanto V. Exª como eu passamos o dia, praticamente,
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recebendo dezenas, centenas de ligações da Paraíba,
dos Prefeitos.
V. Exª já fez um pronunciamento aqui, anteriormente, sobre o ato, a forma, o procedimento do atual
Governador do Estado da Paraíba.
Foi identificado, Senador Gilvam Borges, um possível repasse a mais, por parte do Governo do Estado,
na distribuição do ICMS para as Prefeituras, de julho de
2010 a janeiro deste ano, da ordem de R$40 milhões.
Sem avisar os Prefeitos, sem avisar aqueles que administram, já com dificuldade, as cidades pequenas,
médias e maiores do nosso Estado, simplesmente se
procedeu, de forma arbitrária, ao débito desse valor,
que ele considera a mais, em uma única parcela, desestruturando toda a economia e todo o planejamento das Prefeituras do meu Estado, do nosso Estado,
Presidente Vital do Rego.
Hoje, nós passamos o dia... Eu ia avançar no meu
pronunciamento e questionar esse posicionamento, que
é característico da sua personalidade, da personalidade
do atual Governador. Ele precisa olhar para a história,
porque os ditadores estão caindo no Oriente Médio e
podem, muito bem, não ter vida longa no nosso querido Estado, democrático e bravo, da Paraíba.
Então, ele foi procurado por representantes do Banco
do Brasil e me comunicou, em função do pronunciamento
de V. Exª, que, amanhã, fará uma nova reunião no nosso
Estado, com superintendentes, com secretários.
Todos nós sabemos que medidas como essa
não aguentam qualquer ação por parte dos Prefeitos,
porque não pode ser feito da forma como foi feito pelo
atual Governador.
Sr. Presidente, também trato, aqui, de um assunto
que é de muita preocupação na nossa Paraíba. Venho
a esta tribuna para lamentar o caos que se instalou
na segurança pública da nossa Paraíba. Roubos, sequestros relâmpagos e, agora, uma nova modalidade
de crime: a explosão, com dinamite, de agências bancárias. Em menos de dois meses, 13 agências já foram
explodidas com dinamite.
São dados alarmantes, que chamam a atenção
inclusive da mídia nacional. A informação que temos
é de que, possivelmente, hoje será matéria do Jornal
Nacional a cidade bela e querida, a sua terra natal, de
Campina Grande.
E o que o Governo do Estado está fazendo? Pergunto
eu, pergunta V. Exª e perguntam todos os paraibanos.
Virou as costas para um movimento dos mais
importantes para quem quer combater a insegurança
em um Estado, que é o dos seus policiais, os quais
clamam por melhores salários, por salários dignos,
que possibilitem condição de vida digna para quem
desempenha suas funções na sociedade, em defesa
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da sociedade, arriscando sua vida e deixando seus
familiares intranquilos ao sair para o trabalho.
O mais grave é ver os índices de violência crescendo e os policiais acampados na frente do Palácio
do Governo, em busca de uma audiência – veja bem,
de uma audiência – com o Governador, que se dizia
democrático e condutor dos movimentos populares.
Simplesmente, o Governador ignora esses pais de
família, as mães de família policiais também, com seus
esposos e esposas, que, todos os dias, deixam seus familiares para desempenhar, com fervor, a árdua missão
de proteger a sociedade contra o crime organizado bem
aparelhado e com capacidade de desrespeitar a lei, enquanto os policiais, mesmo enfrentando os bandidos, têm
a preocupação de cumprir a legislação.
O mais grave de toda essa situação são a omissão do Governo da Paraíba e a falta de sensibilidade
do Governador com a situação desses policiais.
No final do ano passado, a Assembleia da Paraíba aprovou a Lei Estadual nº 9.246, que reajusta os
salários dos profissionais de segurança da Paraíba,
escalonando-os em 18 meses, Senador Paulo Paim.
A Paraíba buscou, para V. Exª ter ideia, a equiparação
com Sergipe. Não foi com Brasília, como a PEC 300 está
tentando tratar, mas com o Estado nordestino de Sergipe,
que paga um dos melhores salários daquela Região.
A PEC 300 da Paraíba é assim chamada em alusão à proposta de emenda à Constituição que tramita
aqui, no Congresso Nacional, e cria um piso salarial
e um fundo de custeio. A lei foi aprovada e começaria
a ser paga em janeiro deste ano, com previsão orçamentária, valendo para os policiais e bombeiros militares, aposentados e pensionistas. Outras duas leis
também foram aprovadas para a Polícia Civil e para
os agentes penitenciários.
O Senador Paulo Paim, Senador Vital do Rêgo,
deve estar imaginando que o salário do policial, do
soldado, foi elevado para R$6 mil, R$8 mil.
Pasmem, Senadores: a lei elevaria, em janeiro de
2011,ou seja, o mês passado, o salário do soldado para
R$2.099,00 – estou falando de menos de quatro salários
mínimos –; em maio deste ano iria para R$2.282,00; em
outubro deste ano passaria para R$2.465,00. O escalonamento iria prosseguir em janeiro de 2012, em que
o soldado, na Paraíba, passaria a receber R$2.647,00;
em abril de 2012 passaria para R$2.830,00, e em julho
passaria para R$3.013,00.
Mas, infelizmente, o atual Governador derrubou a
lei e não apresentou nenhuma contraproposta aos representantes da categoria. Quero aqui me solidarizar com o
ex-Deputado Federal Major Fábio, que foi Relator da PEC
300, e que está lá defendendo e lutando pela categoria,
que, na última semana, foi vítima da ira do Governador,
da fraude da verdade existente naquele movimento, que
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quis creditar aos policiais civis o incidente ocorrido durante
o jogo da Copa do Brasil, em que, em rede nacional, homens foram filmados com arma de fogo dentro do estádio
em Campina Grande.
Hoje, repito, os policiais estão acampados em frente
ao Palácio da Redenção, de forma ordeira, de forma responsável, reivindicando algo que é por demais justo.
Quem, neste País, que está nos ouvindo e que está
nos vendo acha ser um abuso pagar, daqui a 18 meses,
num responsável escalonamento, apenas R$3.000,00 para
um soldado de polícia? E não preciso, aqui, defendê-los,
com a sua história, com a sua luta, com a sua insegurança, com o trauma que provocam na família ao saírem de
casa sem saberem se vão voltar.
Pois bem. O chefe do poder que se encontra no
Palácio da Redenção – repito, lembro a ele que os ditadores estão caindo no Oriente Médio, e isso pode
também chegar à Paraíba – não busca o diálogo, não
quer conversa com os representantes, não propõe
uma alternativa, porque ele dizia que a lei foi aprovada num período eleitoral. Mas essa não é a questão,
até porque foi legitimamente aprovada, com previsão
orçamentária. A questão é que se ele quer fazer justiça, quer determinar segurança, quer oferecer uma segurança ao nosso Estado, então por que ele não tem
a iniciativa de mandar essa mesma lei com o mesmo
escalonamento? Não é a questão de ser eleitoreira
como ele quis acusar. É uma questão de ter sensibilidade, de ter compromisso. Como é que diz que vai
fazer segurança na Paraíba se não respeita o que há
de maior instrumento na segurança e que é o quadro
de pessoal, que são os policiais?
Por fim, é impossível compreender tal descaso de
uma autoridade que há pouco tempo, para se eleger,
se dizia democrática, aberta ao diálogo, aos movimentos reivindicatórios, com a problemática da segurança.
Segurança é vida.
É a sua, a minha, é a nossa família que está sem
a devida cobertura por falta desse diálogo, da incompreensão de um governo que se diz democrático.
Para concluir, peço que o Governo da Paraíba, ao
atual Governador, que saia do discurso de choradeira e
de querer culpar governos passados, aliás, tem como
prática fazer isso. Ele sabia que administrar a Paraíba
não era fácil. Por que quis ser Governador? Para ter o
título? Para encontrar um administração fácil, estruturada, organizada, como ele recebeu na Prefeitura de
João Pessoa? Ele sabe que tinha dificuldades porque
vinha reduzindo a renda do Estado com a queda da
receita do Fundo de Participação, mas ele tem de ter
a coragem de enfrentar os problemas sociais e, no mínimo, atender uma categoria que está reivindicando
por justiça e pelos direitos legítimos.
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Combater o crime organizado de igual para igual,
dando condições dignas para os grandes lutadores
pela segurança pública, com salários, com estrutura
operacional.
Não deixe os policiais, os bombeiros, os policiais
civis, os agentes penitenciários em frente do Palácio
da Redenção, Governador! Mostre a este País que o
senhor é democrático. Converse. Revogue essa lei.
Discuta um novo escalonamento. Dê condição a esses policiais exercerem a sua profissão de forma digna. Dê um reajuste salarial, que é fundamental para
essa categoria.
É um apelo que faço desta tribuna, que possa
ecoar.
Enfrente o problema de frente. Tenha coragem
de conversar com os policiais da Paraíba. Eles são
ordeiros. Eles são sérios. Eles são dignos.
Eles são trabalhadores que querem defender a
sociedade, mas querem também defender as suas
famílias e os seus familiares.
Por isso, faço esse apelo aqui, Senador e Presidente Vital do Rego, já que V. Exª também tratou deste
assunto. Vamos, desta tribuna, continuar defendendo e
lutando, pelo menos para que o Governador receba os
policiais e seus representantes de forma aberta, não
dentro de quatro paredes, não trancado para tentar
propor ou desmoralizar lideranças do movimento policial, mas de forma aberta, transparente, presencial,
porque o recurso que estava previsto no orçamento
ele já remanejou para outras coisas, sinal que existia
o recurso para pagar o reajuste dos policiais.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
Que Deus proteja a todos!
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rego. Bloco/PMDB
– PB) – Receba, Senador Cícero Lucena, a voz da Paraíba no Senado, com o Senador Wilson Santiago e
comigo, a mais integral e transparente solidariedade.
Sobre a mesa, expediente do Líder do Governo,
Senador Romero Jucá, que passo a ler.
É lido o seguinte:
OFÍCIO Nº 13, DE 2011
Sr. Presidente, nos termos regimentais,
visando a complementar o quadro de vice-líderes, indico os nomes dos Senadores Jorge
Viana e Vital do Rego para comporem o referido colegiado.
Nada mais havendo para o momento,
reitero protesto de estima...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Estou inscrito.
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O SR. PRESIDENTE (Vital do Rego. Bloco/PMDB
– PB) – Eu sei. Estou só lendo o expediente, Senador.
V. Exª está inscrito, e, para minha honra, vou chamálo daqui a pouco.
Continuo a leitura do ofício do Senador Romero Jucá:
“Nada mais havendo para o momento,
reitero protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Romero
Jucá, Líder do Governo.”
É o seguinte o ofício, na íntegra:
Of. nº 13/2011-GLGOV
Brasília, 22 de fevereiro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, visando complementar
o quadro de vice-líderes, indico os nomes dos Senadores Jorge Viana e Vital do Rego para comporem o
referido colegiado.
Nada mais havendo para o momento, reitero protestos de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Romero Jucá, Líder do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rego. Bloco/PMDB
– PB) – O expediente vai à publicação.
Como último, derradeiro, mas para continuar abrilhantando a nossa sessão, convido o extraordinário homem
público, Senador por São Paulo, Eduardo Suplicy.
Com a palavra V. Exª, no tempo regimental.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Senador Vital do Rêgo, da Paraíba.
Agradeço a V. Exª a atenção.
Quero, primeiro, assinalar a alegria de contarmos,
em plenário, com a visita do ex-Deputado e ex-Embaixador do Brasil em Cuba Tilden Santiago, que, juntamente
com o Senador Paulo Paim, aqui se encontra.
Quero assinalar também as presenças, na tribuna do
Senado, da Srª Rosângela Rassy, Presidente do Sindicato
Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait); da Srª
Rosa Maria Campos Jorge, Vice-Presidente de Relações
Internacionais; e do Sr. Edmar Menezes Bastos, Vice-Presidente de Inspeção do Trabalho do Sinait.
Aqui, a Srª Rosângela Rassy e os demais membros do Sinait vêm encaminhar-me ofício para falar
das funções, em especial, do Sinait, de procurar cumprir a legislação trabalhista. Os auditores fiscais têm a
função, em todo o Brasil, de fazer com que empresas,
entidades, propriedades rurais sempre assegurem a
devida assinatura da carteira de trabalho, o pagamento
devido dos salários, os direitos trabalhistas, o cumprimento da jornada de trabalho, a garantia de saúde e
de segurança, o recolhimento do Fundo de Garantia. A
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entidade é responsável pelo resgate dos trabalhadores
encontrados em situação de trabalho escravo e infantil
e submetidos a todas as formas de discriminação.
A direção do Sinait também vem aqui colocar
a importância de nós, Senadores, acompanharmos
alguns dos principais projetos que, do ponto de vista
dos auditores do trabalho, são de grande relevância.
Assinalo que grande parte dos projetos de lei que consideram importantes, que consideram que o Senado
Federal deve acompanhar com atenção, é composta
por projetos de V. Exª, Presidente Paulo Paim.
Ademais, pedem que apoiemos – e aqui o fazemos – a iniciativa do Ministro do Trabalho e do Emprego, Carlos Roberto Lupi, no sentido de que seja criada, na administração da Presidenta Dilma Rousseff, a
Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, que objetiva
a análise da viabilidade do atendimento do pleito do
Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho,
para justamente melhor preparar todos aqueles que
trabalham nessa área.
Assim, solicito seja transcrito o referido ofício.
Agradeço muito a visita à Srª Rosângela Rassy
e quero dizer que já aceito o convite que formularam,
no sentido de que, em setembro próximo, eu possa
estar presente a um encontro nacional dos auditores
fiscais para falar sobre os instrumentos de construção
de uma sociedade civilizada e justa e sobre a proposta
da Renda Básica de Cidadania, que já é lei no Brasil
e que, para ser efetivamente instituída, precisará ter a
melhor compreensão de toda a população brasileira,
sobretudo dos auditores fiscais do trabalho.
Hoje, Sr. Presidente Paulo Paim, eu gostaria de fazerlhe uma sugestão: que V. Exª, assim como o nosso querido ex-Senador Eurípedes, possa um dia aceitar o convite
de José Júnior, que é o principal responsável pela criação
do AfroReggae, para visitar, como fiz no último sábado, o
Centro Cultural Waly Salomão – AfroReggae, um centro
cultural que foi inaugurado em 26 de maio passado, num
bairro do Rio de Janeiro que, muitas vezes, tem sido objeto
de atenção da população brasileira pelos acontecimentos violentos que, infelizmente, lá aconteceram. O Centro
Cultural Waly Salomão, do AfroReggae, é um espaço que
levou sete anos para ser construído e que tem o apoio do
Governo do Estado do Rio de Janeiro e de empresas patrocinadoras, como a Natura, a Petrobras, o Instituto Unibanco, o Instituto Rukha e a Nestlé. Esse espaço envolve
quase 1.500m2, dedicados aos mais diversos tipos de arte.
Do lado de fora, há um palco, uma arquibancada, uma praça muito bonita, um depósito de instrumentos musicais. O
Centro Cultural oferece aulas, cursos, oficinas e eventos
inteiramente gratuitos para a comunidade de Vigário Geral
e para aqueles que visitam a comunidade.
Pude visitar o Centro Cultural e, ali, percorri os quatro andares. Há o chamado Andar Verde, onde há aulas
de computação, com inúmeros computadores disponíveis,
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sobretudo, para os jovens, que os acessam disciplinadamente, em horário que não é o de suas aulas. Há o estúdio
para formação de DJs, que é muito interessante, onde são
treinadas as pessoas para serem DJs, sobretudo jovens.
Há um espaço para o diálogo dos jovens e dos adultos
com as assistentes sociais e com as psicólogas.
Depois, no segundo andar, o chamado Andar
Amarelo, há um estúdio de música formidável, onde
eles são instados a produzir todo tipo de música, com
os mais diversos instrumentos. Já no terceiro andar,
o Andar Vermelho, é o espaço para quem gosta de
dançar. Então, ali há aulas de danças, ballet e todo
tipo de dança na tradição carioca e afro-brasileira. E,
finalmente, no Andar Preto, há espaço para palestras
e três salas de músicas para aulas individuais.
O diretor artístico do AfroReggae, Johayne Hildefonso, acredita que esse espaço é uma oportunidade
para trabalhar a relação de jovens com a escola: “Não
é só vir, fazer aula e ir para casa. Tem de saber como
está na escola, qual é a relação dele com a família,
isso tudo é trabalhado na arte”.
Desde que foi inaugurado esse espaço, Presidente Paulo Paim, lá já se apresentaram Daniela Mercury,
Caetano Veloso, Regina Casé, Cidade Negra, Kleber
Lucas, Adriana Calcanhoto, NXZero e Dona Ivone
Lara. Eu, justamente nesse último sábado, fui convidado pelo José Júnior para ali não apenas conhecer
o Centro Cultural Waly Salomão, mas também para
assistir ao show de Kleber Lucas no Petrobras Arte,
na praça em Vigário Geral. Então, pude conhecer cada
estúdio, sala, espaço. Fiquei realmente encantado com
a possibilidade que esse núcleo oferece às pessoas
não apenas de Vigário Geral, mas de todas as comunidades do entorno. E, ainda mais, para todos aqueles
de qualquer região da cidade do Rio de Janeiro e das
cidades vizinhas, como Caxias do Sul, que é ali do
lado, que queiram conhecer ou participar de alguma
das atividades oferecidas.
Conversei com os responsáveis pelo AfroReggae,
fiz questão de assistir ao Kleber Lucas na Praça Tropicalismo, no meio do público. Mas, ali, conversando
com o José Júnior, ele me fez reparar, dizendo: “Olha,
Senador Suplicy, veja que aqui as pessoas não estão
portando armas”, em que pese, algum tempo atrás, Vigário Geral ser conhecido como um lugar em que, num
sábado à noite, havia muitas pessoas portando armas.
Então, aquele centro cultural muito tem contribuído.
Em outros bairros, como o Complexo do Alemão,
ou outros que foram caracterizados por problemas de
violência, houve a instalação das UPPs – Unidades
de Polícia Pacificadora. Ali, em Vigário Geral, essa
pacificação, por enquanto... Quem sabe até possa
haver uma UPP, mas, por enquanto, o que há lá é um
centro cultural onde as pessoas se engajam em atividades muito criativas e de desenvolvimento da sua
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arte, da sua criação, da sua música, da sua dança, e
isso tem proporcionado oportunidades que levaram a
uma maior pacificação.
Chamou-me a atenção José Júnior, o criador do
AfroReggaee: “Olha, aqui, neste show gospel, os primeiros cantores que estão se apresentando são um jovem e
uma jovem que são filhos do Marcinho VP”, uma pessoa
conhecida por sua trajetória, inclusive em todo o Brasil, e
que tem, como um dos chefes de certos segmentos, um
procedimento que tem ali, em Vigário Geral, muitos rivais.
Pois bem, os filhos de Marcinho VP, um menina e um
menino – dois adolescentes, quem sabe tivessem 13, 14
para 15 anos –, estavam cantando e dançando na frente
de todos e sendo muito aplaudidos. Depois, veio Kleber
Lucas com sua banda. E ele, que é um pastor, foi muito
aplaudido por milhares de pessoas ali, no sábado à noite, depois das oito horas até dez e meia, onze horas. Foi
muito aplaudido pela população.
Gostaria de aqui relatar um pouco sobre esse
grupo: fundado em 1993, o Grupo Cultural AfroReggae
é uma organização não governamental que oferece atividades socioculturais para jovens moradores de favelas, como forma de fortalecer sua autoestima, contribuir para a construção de sua cidadania e, com isso,
afastá-los dos caminhos da violência, do narcotráfico
e do subemprego.
A missão principal é a de promover a inclusão e a
justiça social, utilizando a arte, a cultura afro-brasileira e
a educação, como ferramentas para a criação de pontes
que unam as diferenças e sirvam como alicerces para
a sustentabilidade e o exercício da cidadania.
O Grupo Cultural AfroReggae é uma organização
que luta pela transformação social e, através da cultura
e da arte, desperta potencialidades artísticas que elevam a autoestima de jovens das camadas populares.
Fundado em 21 de janeiro de 1993, foi criado
para transformar a realidade de jovens moradores de
favelas, utilizando a educação, a arte e a cultura como
instrumentos de inserção social. O embrião do projeto
foi o jornal AfroReggae Notícias, cuja primeira edição
circulou em agosto de 1992. O informativo, distribuído
gratuitamente e sem anunciantes, logo se tornou um
canal aberto para o debate de ideias e de problemas
que afetam a vida dos negros e dos pobres.
Em 29 de agosto daquele mesmo ano ocorreu a
chacina de Vigário Geral, na qual 21 moradores inocentes
foram assassinados. Um mês depois, os produtores do
AfroReggae Notícias chegaram à favela de Vigário Geral
oferecendo oficinas de percussão, capoeira, reciclagem
de lixo e dança afro para os moradores. Desde então, o
Grupo Cultural AfroReggae investe no potencial de jovens
favelados, levando educação, cultura e arte a territórios
marcados pela violência policial e pelo narcotráfico.
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Ao longo dos seus 17 anos, completados em 21 de
janeiro de 2010 – portanto, agora, 18 anos, já atingiu a
maioridade –, o AfroReggae vem utilizando atividades artísticas, como percussão, circo, grafite, teatro e dança para
tentar diminuir os abismos que separam negros e brancos,
ricos e pobres, a favela e o asfalto, a fim de criar pontes de
união entre os diferentes segmentos da sociedade.
O próprio Presidente Lula já foi responsável pela
premiação ao AfroReggae, com o Prêmio de Direitos
Humanos. Essas ações desenvolvidas pelo Grupo Cultural AfroReggae no Brasil e no exterior têm seu mérito
reconhecido por prêmios e homenagens concedidos
por instituições nacionais e internacionais.
Simbolizam o reconhecimento de alguns dos 74
projetos, entre os 14 grupos artísticos de música, circo,
teatro, e da atuação efetiva e bem-sucedida em áreas
de risco, seja na mediação de conflitos, no resgate da
cidadania de jovens envolvidos com o narcotráfico ou na
criação de pontes entre diversos setores da sociedade
– tudo isso tendo a cultura como pano de fundo.
Eu sou testemunha de como José Júnior, inclusive
nesses momentos de grande dificuldade para o Governo do Estado do Rio de Janeiro, para o Governador
Sérgio, que teve que enfrentar situações de tamanha
dificuldade nos últimos meses no Rio de Janeiro, se
colocou à disposição, muitas vezes, para dialogar com
alguns dos principais envolvidos naquelas ações entre
os moradores, para dialogar com a Polícia e inclusive
evitar o derramamento de sangue e maior violência.
Então, dentre alguns prêmios, houve o Faz Diferença, do jornal O Globo/Fecomércio, sobre o empreendedorismo social de José Júnior, cofundador e
coordenador executivo da instituição e que tem sido
reconhecido em todo o mundo, inclusive no Fórum Econômico Mundial de Davos, quando eleito Jovem Líder
para o Futuro Mundial. Seu primeiro prêmio recebeu
apenas cinco anos depois de ser fundado, em 1993.
Em 1998, o Orgulho Carioca concedido pela Prefeitura
do Rio de Janeiro. Houve também, no ano 2000, o da
segundo edição do Prêmio Unesco, categoria Juventude
e Cidadania. Houve também prêmios da Organização
das Nações Unidas e do Ministério de Multicultura do
Canadá, que concedeu o Stop Racism pela Liderança
Mundial na área de Direitos Humanos.
Em 2006, a Unesco promoveu Menção Honrosa no
Prêmio Madjaneet Singh pela Promoção da Tolerância e
Não-Violência. Depois, em 2003, o Levantando a Lona,
trupe de circo, cria do núcleo do Cantagalo, mais de cem
jovens em torno de oficinas circenses, que foi agraciado
com o Prêmio Itaú-Unicef. No mesmo ano, Júnior representou a instituição em Brasília, ao receber das mãos do
Presidente Lula o Prêmio Mérito Cultural.
Em 2005, o júri formado por jornalistas e editores
do Infoglobo – O Globo, Extra, Diário de São Paulo e
do Globo on line – definiu o Grupo Cultural AfroReggae
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como “um trabalho de arte e paz nas favelas” ao conceder o
Prêmio Faz Diferença, categoria Personalidade do Ano.
Também em julho de 2008 o Grupo AfroReggae
foi exaltado pela Mangueira, uma das mais reverenciadas agremiações do carnaval carioca, como “portavoz das comunidades percussionistas e um exemplo
de luta por um futuro melhor”. A homenagem se deu
na Feijoada da Mangueira, na quadra da verde-e-rosa.
Em agosto, Junior recebeu a medalha Pedro Ernesto,
na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, por indicação do Deputado do PSOL, Marcelo Freixo.
Em 2009, três importantes prêmios: Direitos Humanos, pelo Governo Federal; uma medalha da Polícia Militar durante a comemoração dos seus 200 anos
pela parceria entre as duas instituições; e José Junior
foi novamente considerado uma das pessoas mais influentes do País, agora pela revista Época.
Aqui, venho solicitar, Sr. Presidente, que seja transcrita na íntegra toda essa história do AfroReggae.
Quero informar que, hoje, o AfroReggae tem núcleos de cultura não apenas em Vigário Geral, mas na
Parada de Lucas, no Complexo do Alemão, no Cantagalo e na Nova Era, em Nova Iguaçu.
Quero dizer que fiquei muito contente e que aceitei
o convite, que não é primeiro. Já uma vez ele o havia feito,
e estive no Complexo do Alemão, para fazer uma palestra
sobre a Renda Básica de Cidadania. E, agora, aceitei o
novo convite de José Júnior, para fazer outra palestra, nesse centro cultural de Vigário Geral, sobre como a Renda
Básica de Cidadania poderá contribuir, para efetivamente
ser erradicada a pobreza absoluta no Brasil, conforme deseja a Presidenta Dilma Rousseff, que tem na extinção da
miséria e na promoção de maior igualdade e justiça seu
principal objetivo de Governo.
A Renda Básica de Cidadania, ao lado de outros instrumentos, como as melhores oportunidade
de educação para todos – conforme contribui tanto o
núcleo AfroReggae e seus centros culturais –, constitui
um dos mecanismos para elevar o grau de justiça na
sociedade brasileira e o direito de todos efetivamente
partilharem da riqueza de nossa Nação.
Assim, Senador Paulo Paim, tenho a convicção,
a certeza de que José Júnior e todos os companheiros do AfroReggae ficarão muito contentes com a sua
próxima visita. Eu me permito aqui fazer um convite
a V. Exª: vamos um dia visitar, juntos, um dos centros
culturais AfroReggae. V. Exª ali será recebido com extraordinária alegria e felicidade por sua extraordinária
história com os objetivos do AfroReggae.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
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(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
AVISO Nº 31/2011/GM/MTE
Brasília, 1º de fevereiro de 2011
A Sua Excelência o Senhor
Antônio Palocci
Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da
República
Assunto: Escola Nacional de Inspeção do Trabalho
Senhor Ministro,
Cumprimentando-o, cordialmente encaminho a
Vossa Excelência projeto referente à criação da Escola
Nacional de Inspeção do Trabalho, objetivando analise da viabilidade do atendimento ao pleito requerido
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pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – SINAIT.
Com efeito, a proposta encontra-se eivada dos melhores anseios e objetivos, pois visa à criação de uma Escola que sirva de instrumento para o aprimoramento das
atividades dos Auditores Fiscais do Trabalho buscando o
aperfeiçoamento da atuação estatal por meio da qualificação de seus agentes conforme projeto apresentado.
Certo é que a referida proposta enseja alteração legislativa e necessita, para ser implementada, de
projeto de lei de iniciativa da Excelentíssima Senhora
Presidente da República conforme disposto no art. 61,
§ 1º, alínea e da Constituição Federal.
Desta forma, renovando nossos préstimos de
consideração e apreço submetemos a demanda a
análise desta casa.
Atenciosamente, – Carlos Roberto Lupi, Ministro de Estado do Trabalho e Emprego
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Vital do Rego deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo
Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senador Suplicy, pelo seu
pronunciamento.
De pronto, já informo a V. Exª que vamos agendar e que me comprometo a estar no Rio de Janeiro,
para ver esse belo trabalho social que é feito por esse
movimento do AfroReggae.
E quero dizer também às líderes dos trabalhadores,
que estão aqui com suas entidades, com seus projetos, que
as receberei no dia 1º – já está agendado –, naturalmente
para demonstrar todo o meu apoio não só aos projetos de
minha autoria, como também àqueles outros, como, por
exemplo, o do Senador Valadares.
Então, contem comigo.
Senador Suplicy, V. Exª será atendido na forma regimental, com todos os pleitos encaminhados
à Mesa.
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Sem mais nada a declarar, já que nenhum outro
Senador está inscrito na presente sessão, vou encerrar a sessão do Senado da República, lembrando a
todos que amanhã esta Casa, o Senado, fará um belo
debate sobre a política de recuperação e valorização
do salário mínimo.
É bom lembrar que essa política de valorização do
salário mínimo começou aqui, no Congresso Nacional. Senador Suplicy, V. Exª já participou de algumas audiências
públicas. Foi uma Comissão Mista de 12 Senadores e 12
Deputados, na qual, inclusive, fui Relator.
Viajamos à maioria das capitais. Formulamos uma
proposta, que apresentarei amanhã e que está num
livro chamado Relatório Final da Política do Salário Mínimo. Com certeza, ela há de ser aprovada amanhã,
garantindo-se que o salário mínimo no Brasil terá uma
política definitiva, pautada nessa negociação feita pelas
centrais sindicais com o Presidente Lula; garantindo-se
a inflação mais o PIB, que aponta para 1º de janeiro
um salário mínimo de R$620,00.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 111, DE 2011
Requer, nos termos do art. 199 do
Regimento Interno, realização de Sessão
Especial pelo Plenário do Senado em homenagem aos 90 anos do jornal Folha de
S.Paulo.
Requeiro, nos termos regimentais, realização
de sessão especial em homenagem aos 90 anos da
Folha de S. Paulo.
Justificação
O jornal Folha de S.Paulo destacou-se, em diversos momentos, na história política brasileira, desempenhando importante papel na formação da opinião
pública e consolidando-se como um dos veículos de
comunicação mais influentes do País.
Por outro lado, o jornal soube ajustar-se às transformações e anseios da sociedade brasileira adaptandose, por exemplo, às mudanças tecnológicas recentes.
Mantendo o pluralismo e o apartidarismo que lhes são
peculiares, a Folha foi pioneira no Brasil ao integrar
as plataformas impressa e online.
Devido à relevância que adquiriu nos últimos
anos e por consistir em importante fonte de informação e documentação, com potencial mobilizador, o
referido jornal merece as devidas homenagens do
Senado Federal.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária,
a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte
ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento de Urgência nº 106, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 1, de 2011, de iniciativa da
Presidente da República, que dispõe sobre o
valor do salário mínimo em 2011 e a sua política de valorização de longo prazo; disciplina
a representação fiscal para fins penais nos
casos em que houve parcelamento do crédito
tributário; altera a Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996; e revoga a Lei nº 12.255, de
15 de junho de 2010.
Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e
de Assuntos Econômicos.
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007,
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima),
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e
alterações contratuais de sociedade que seja
integrada por sócio incapaz).
Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a Sessão às 20 horas e 25
minutos.)
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Agenda cumprida pelo Presidente José Sarney
22/2/2011 – terça-feira
12h – Instalação da Comissão criada pelos Atos 24
e 28, de 2011 do Presidente do Senado Federal para
elaboração do anteprojeto de Reforma Política com a
presença do Vice-Presidente da República Michel Temer, Deputado Marco Maia, Presidente da Câmara dos
Deputados, Ministro José Antonio Dias Toffoli, Ministro
do Supremo Tribunal Federal e do Ministro José Eduardo Cardozo, Ministro de Estado da Justiça.
Plenário do Senado Federal

Quarta-feira 23 04657

16h – Ordem do Dia
Plenário
17h – Ministro Alexandre Padilha, Ministro de Estado
da Saúde, para entrega da senha de acesso ao Módulo Parlamentar
Sala de Audiências

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

REFORMA POLÍTICA - 2011
Finalidade: Elaborar, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, Anteprojeto de Reforma Política.
(Atos do Presidente do Senado Federal nºs 24 e 28, de 2011)
Número de membros: 15 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)
Senadora Ana Rita (PT)
Senadora Vanessa Grazziotin (PC DO B)
Senadora Lúcia Vânia (PSDB)

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
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bloco Parlamentar PMDB/PP/PSC/PMN/PV ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PSDB
Aécio Neves

1. Alvaro Dias

Cyro Miranda

2. Aloysio Nunes Ferreira

Flexa Ribeiro

3. Paulo Bauer

PTB
Armando Monteiro

1. Fernando Collor

João Vicente Claudino

2. Gim Argello

DEM
1.
2.

PSOL
Marinor Brito

1. Randolfe Rodrigues

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

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar PMDB/PP/PSC/PMN/PV ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PSDB
Cícero Lucena

1. Aécio Neves

Lúcia Vânia

2. Cyro Miranda

Marisa Serrano

3. Paulo Bauer

PTB
Mozarildo Cavalcanti

1. Armando Monteiro
2. Gim Argello

DEM
1.

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

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

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

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

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. Eduardo Suplicy (PT)

Marta Suplicy (PT)

2. Ana Rita (PT)

Pedro Taques (PDT)

3. Anibal Diniz (PT)

Jorge Viana (PT)

4. Acir Gurgacz (PDT)

(6)

(9)

(9)
(7,9)

Magno Malta (PR)

5. João Ribeiro (PR)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

6. Lindbergh Farias (PT)

Inácio Arruda (PC DO B)

7. Rodrigo Rollemberg (PSB)

Marcelo Crivella (PRB)

8. Vanessa Grazziotin (PC DO B)

(10)

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

1. Valdir Raupp (PMDB)
(3)

(2,5)

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)

(4)

PSDB
Aécio Neves

1. Mário Couto

Aloysio Nunes Ferreira

2. Flexa Ribeiro

Alvaro Dias

3. Cícero Lucena

(11)

PTB
Armando Monteiro

1. Ciro Nogueira (PP)

Gim Argello

2. Mozarildo Cavalcanti

(12)
(8)

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

3. 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)
4. 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)
5. 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)
6. Em 17.02.2011, o Senador Jorge Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Vicentinho Alves (Ofício nº 011/2011-GLDBAG).
7. Em 17.02.2011, o Senador Eduardo Suplicy é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Jorge Viana
(Ofício nº 011/2011-GLDBAG).
8. Em 17.02.2011, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado suplente do PTB na Comissão (Ofício nº 041/2011-LGPTB).
9. Em 17.02.2011, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
012/2011-GLDBAG).
10. Em 17.02.2011, o Senador Lindbergh Farias é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Clésio
Andrade (Ofício nº 011/2011-GLDBAG).
11. Em 17.02.2011, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 034/2011-GLPSDB), em substituição ao
Senador Paulo Bauer.
12. Em 17.02.2011, o Senador Ciro Nogueira é designado suplente na Comissão, em decorrência de vaga cedida pelo PTB ao PP (Ofícios nº
005/2011-GLDPP e 031/2011-GLPTB).

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 10:00 hs - Plenário nº 3 - Ala Alexandre Costa
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br

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

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

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

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bloco Parlamentar PMDB/PP/PSC/PMN/PV ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PSDB
Lúcia Vânia

1. Alvaro Dias

Marisa Serrano

2. Cyro Miranda

Paulo Bauer

3. Cícero Lucena

PTB
Armando Monteiro

1. Mozarildo Cavalcanti

João Vicente Claudino

2.

DEM
1.
2.

PSOL
Marinor Brito

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

1. Randolfe Rodrigues

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

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

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

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

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bloco Parlamentar PMDB/PP/PSC/PMN/PV ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira

1. Cícero Lucena

Marisa Serrano

2. Flexa Ribeiro

PTB
1.

DEM
1.

PSOL
1. Marinor Brito

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.

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

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.

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.

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.

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

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

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bloco Parlamentar PMDB/PP/PSC/PMN/PV ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PSDB
Marisa Serrano

1. Cícero Lucena

Lúcia Vânia

2. Cyro Miranda

PTB
1.
2.

DEM
1.

PSOL
Marinor Brito

1.

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

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

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

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

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar PMDB/PP/PSC/PMN/PV ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira

1. Aécio Neves

Lúcia Vânia

2. Cyro Miranda

PTB
Fernando Collor

1. Mozarildo Cavalcanti

Gim Argello

2.

DEM
1.

PSOL
Randolfe Rodrigues

1.

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

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

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

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bloco Parlamentar PMDB/PP/PSC/PMN/PV ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PSDB
Flexa Ribeiro

1. Aécio Neves

Lúcia Vânia

2. Aloysio Nunes Ferreira

Paulo Bauer

3. Cyro Miranda

PTB
Fernando Collor

1. Armando Monteiro

Mozarildo Cavalcanti

2. João Vicente Claudino

DEM
1.

PSOL
1.

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

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

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

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bloco Parlamentar PMDB/PP/PSC/PMN/PV ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PSDB
Aécio Neves

1. Lúcia Vânia

Cícero Lucena

2. Marisa Serrano

PTB
Mozarildo Cavalcanti

1. Armando Monteiro

DEM
1.

PSOL
1.

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

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bloco Parlamentar PMDB/PP/PSC/PMN/PV ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PSDB
Marisa Serrano

1. Aloysio Nunes Ferreira

Cyro Miranda

2. Flexa Ribeiro

PTB
1.

DEM
1.

PSOL
1.

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 12:00HS 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

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

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bloco Parlamentar PMDB/PP/PSC/PMN/PV ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PSDB
Cyro Miranda

1. Aloysio Nunes Ferreira

Flexa Ribeiro

2. Cícero Lucena

PTB
Gim Argello

1. Fernando Collor

DEM
1.

PSOL
Randolfe Rodrigues

1. Marinor Brito

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

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

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) 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

5) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
(Resolução do Senado Federal nº 02, de 2001.)
Número de membros: 16 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação:
2ª Designação:
3ª Designação:
4ª Designação:
5ª Designação:

MEMBROS
PMDB
PT
Gleisi Hoffmann (PR)

(2)

PSDB
Lúcia Vânia (GO)

PTB
Mozarildo Cavalcanti (RR)

(3)

DEM
Maria do Carmo Alves (SE)

(4)

PR
PP
Ciro Nogueira (PI)

(1)

PDT
PSB
Lídice da Mata (BA)

PC DO B
Vanessa Grazziotin (AM)

PSOL
Marinor Brito (PA)

(6)

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. Indicado para ocupar a vaga do PP, conforme Of.nº 070/2011-GSFD, de 15.02.2011, lido na sessão da mesma data.
2. Indicada para ocupar a vaga do PT, conforme Of. nº 14/2011-GLDPT, de 15.02.2011, lido na sessão da mesma data.
3. Indicado para ocupar a vaga do PTB, conforme Of.nº 038/2011-GLPTB, de 15.02.2011, lido na sessão da mesma data.
4. Indicada para ocupar a vaga do DEM, conforme Of.nº 008/2011-GLDEM, de 15.02.2011, 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.
6. Indicada para ocupar a vaga do PSOL, conforme Of.nº 034/2011-GSMB, de 16.02.2011, 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

6) 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

7) 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

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
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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
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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
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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
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