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Ata da 107ª Sessão, Não Deliberativa, 
em 1º de julho de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. Jorge Viana, da Srª Vanessa Grazziotin e dos Srs. Paulo Paim, 
Pedro Taques, Blairo Maggi, Ivo Cassol e Inácio Arruda

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 3 minutos e 
encerra-se às 20 horas e 5 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. 

Eu não poderia começar – Senadores Cristovam, 
Vanessa e Paim e todos que nos acompanham – sem 
dizer da alegria pela vitória, ontem, da nossa Seleção, 
em mais um feito, e do melhor jeito: com esforço, com 

sacrifício e com o talento dos jogadores e do nosso 
técnico. Eu, daqui a pouco, inclusive, vou fazer um 
pronunciamento e me referir a isso.

Eu queria convidar para fazer uso da tribuna, como 
primeiro orador inscrito, o Senador Cristovam Buarque, 
que já está aqui no plenário, e, mais uma vez, cumpri-
mentar e desejar a todos e todas uma boa semana. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O Senado Federal recebeu, da Câmara dos De-
putados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 125 
a 149, de 2013, em conformidade com o inciso III do 
art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados termi-
nativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão 
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos 
termos do art. 122, II, “c”, da Norma Interna.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Cristovam, V. Exª tem a palavra.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Sena-

doras e público aqui presente que nos prestigia, uma 
das grandes vantagens dos momentos de turbulência, 
revolucionários, de manifestações, é que a imaginação 
da gente começa a funcionar melhor. Não há turbu-
lência social sem novas ideias na praça, como se diz. 
Quem previu que iam acontecer coisas desse tipo por 
causa da fragilidade institucional do Brasil... Eu falei 
isso aqui. O senhor lembra, Senador Jorge, que eu li, 
na sexta-feira, um discurso aqui? Creio que o senhor 
estava aqui, na Presidência. Eu li um discurso que foi 
feito há cinco anos falando das manifestações que um 
dia viriam protestar contra a maneira como nós traba-
lhamos. As ideias surgem.
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Uma semana antes dessas manifestações, os 
Senadores Pedro Taques, Rodrigo Rollemberg, Pedro 
Simon, Capiberibe e eu elaboramos um artigo que 
enviamos à Folha de S.Paulo, que não foi publicado 
porque, provavelmente, não houve tempo, em que 
não apenas alertávamos sobre a fragilidade da crise 
institucional, mas já propúnhamos, Senador Jorge e 
Senadora Vanessa, ali, a necessidade de uma refor-
ma, o reconhecimento da dificuldade de fazermos a 
reforma aqui dentro, pelo instinto de sobrevivência 
de cada um de nós, que começa a limitar o tempo do 
País à próxima eleição, e, daí, sugeríamos a eleição 
de uma comissão especial, exclusiva, para fazer a re-
forma política. 

Esse grupo seria eleito pelo público, pelos elei-
tores, provavelmente em 2014, o que iria atrasar as 
reformas, mas criaria a esperança no povo. Esse grupo 
faria a reforma, que seria outorgada imediatamente, 
sem precisar de sanção com veto. 

Isso se complicou muito. Como fazer a eleição? 
Por que esperar até 2014? A Presidenta Dilma trou-
xe a ideia de um plebiscito para responder a algumas 
perguntas. Ninguém, democrata, pode ser contra a 
consulta ao povo. Ninguém. Ninguém pode ser contra 
a consulta ao povo. Agora, se vamos consultar o povo, 
vamos consultar com todas as perguntas que o povo 
hoje tem a fazer sobre o funcionamento das nossas 
instituições. Não vamos colocar apenas as perguntas 
que nos interessam. Por exemplo, se eu fosse Presi-
dente da República, eu iria colocar o plebiscito para 
saber se federaliza ou não federaliza a educação de 
base. Seria essa a minha pergunta, mas não é o mo-
mento. Não é isso que o povo quer saber hoje. 

O povo quer saber – eu tenho insistido – como 
serão eleitos os seus representantes; como trabalharão 
os seus representantes, os políticos, como serão eles 
fiscalizados e como serão punidos os que não cum-
prirem corretamente a maneira certa de agir. Isso é o 
que o povo quer saber, e, para isso, a reforma política 
que eles desejam é muito mais ampla. 

Por isso, Senador...
Pergunto se tenho apenas dez minutos ou se, 

nesse horário, são 20 minutos. Embora não queira 
gastar os 20 minutos, vejo que ali só tem nove. Se fo-
rem dez, eu me adapto.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Não, eu demorei para marcar, mas, de fato, são, 
regimentalmente, 20 minutos, Senador Cristovam. V. 
Exª agora, na minha conta, que falou um minuto, por-
que eu tinha retardado...

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Falei um pouco mais.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Então, pode ficar tranquilo.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Voltando, Senador, o que fazer nesse momento? Eu 
disse que turbulência gera imaginação. Eu vim trazer 
aqui mais uma ideia, Senador, porque uma reforma 
feita pelo Congresso não será no nível de que o Brasil 
precisa e que o povo quer. 

O Congresso abrir mão, passar por cima dele 
não é correto. Fazer a eleição de uma constituinte 
demora muito. Uma solução, Senador, que pode ser 
completamente fora de sentido, é o Congresso pedir 
assessoria a um grupo de pessoas para elaborar uma 
proposta de reforma da Constituição. Seriam pessoas 
que, já se saberia de antemão, não se candidatariam, 
pessoas respeitadas, pessoas consideradas, que po-
deriam fazer essa proposta.

E aqui, Senador, vem a ideia que quero propor: 
por que não pedimos à Justiça, aos membros do Po-
der Judiciário, a pedido do Congresso – então, não 
se está passando por cima do Congresso –, que eles 
elaborem a proposta que considerarem conveniente e 
a submetam ao Congresso, que passaria isso para um 
referendo popular, que poderia dizer “sim” ou “não”? 
Por que não pedir ao Presidente do Supremo Tribunal, 
Ministro Joaquim Barbosa, que coordene uma equipe 
de juízes que elaborem a reforma constitucional que 
nós pensamos?

Eu creio que isso, primeiro, teria a respeitabili-
dade da opinião pública, da população. Ninguém tem 
dúvida de que haveria um espírito público da parte do 
trabalho dele. Os nomes que iriam auxiliá-lo poderiam 
ser escolhidos por nós entre membros da Justiça. Ou, 
então, o próprio Poder Judiciário escolheria seus 20 
nomes e diria “esse grupo se arvora, a pedido do Con-
gresso, como um grupo de reforma da parte legal que 
regula o funcionamento da política no Brasil”. Seria uma 
miniconstituinte ou estatuinte. Chamem como quiser. 
Seria uma assessoria a pedido do Congresso, mas 
com liberdade plena, com liberdade total para, depois 
de algum tempo, um ou dois meses –, não é preciso 
muito mais do que isso –, nos apresentar a proposta, 
que seria transferida por nós para um referendo do 
povo. E, durante o debate do referendo, cada Deputado 
e cada Senador teria o direito de ir à tribuna para dizer 
o que acha e o que não acha de cada um daqueles 
itens. Eles poderão ficar contra, mas não mudaríamos 
aqui o que chegasse desse grupo de assessoria vindo 
dos tribunais.

Essa, Senador Jorge Viana, é mais uma proposta 
que faço, com o risco de estar propondo coisas que 
pareçam estapafúrdias. Mas um momento como este 



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 2 41325 

exige, Senadora Vanessa, a quem darei a palavra com 
muito prazer, que busquemos uma saída.

A saída da eleição de um grupo, de uma cons-
tituinte exclusiva para a reforma política vai demorar 
muito. Já mostramos ao povo que é muito difícil a ideia 
de nós próprios fazermos a reforma, porque debate-
mos há anos e não chegamos a nada e porque – volto 
a insistir – nosso instinto de sobrevivência política, ou 
melhor, nosso instinto político de sobrevivência dificulta 
muito que façamos a reforma na profundidade que é 
necessária e com a perspectiva de décadas à frente.

Por isso, coloco aqui esta ideia: que o Congresso 
peça ao setor judiciário, a alguns personagens do setor 
judiciário, liderados por quem não é o mais responsá-
vel, importante e natural, o Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, para fazer essa reforma.

Essa é uma ideia. Agora, se isso não for feito, 
quero falar, depois do aparte da Senadora Vanessa, 
sobre o plebiscito que a Presidenta está propondo.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Muito obrigada. Eu agradeço o aparte de V. Exª. 
Como V. Exª, penso que todos nós estamos à busca 
de caminhos para compartilhar – acho que isto é o 
importante no pronunciamento de V. Exª – com a po-
pulação brasileira algumas importantes reformas que 
o nosso País exige, Senador Cristovam. Não sei se 
captei corretamente, mas o que capto de V. Exª é isto: 
precisamos promover reformas políticas profundas e 
queremos partilhar com o Brasil, com intelectuais, com 
a população os termos dessa reforma. Quanto a isso, 
tenho plena concordância com V. Exª, Senador. Não sei 
se uma constituinte – V. Exª falou em poucas palavras 
– seria o melhor caminho. Mas hoje não se fala mais 
em constituinte específica. V. Exª coloca uma terceira, 
mas duas propostas estão sobre a mesa: o plebiscito 
ou o referendo. Eu quero dizer que, particularmente, 
eu – V. Exª ainda vai falar sobre a matéria – tenho 
simpatia pelo plebiscito; alguns preferem referendo. 
Entretanto, acho que nós não podemos perder esta 
oportunidade, Senador Cristovam. E fico muito feliz 
em ver que V. Exª compartilha das mesmas ideias. A 
reforma política tem de sair! Um dia desses, conversá-
vamos sobre a matéria. Neste plenário, eu travava um 
diálogo com o Senador Paim, que está no Congresso 
Nacional há muitos anos. V. Exª, depois do governo 
do Distrito Federal, também veio para cá. E, todos os 
anos, debatemos o assunto. São muitos os projetos 
nas gavetas, aprovados por comissões da Casa, por 
comissões especiais daqui e da Câmara dos Deputa-
dos. Há muitas sugestões da Ordem dos Advogados 
do Brasil, de juristas. Então, o que precisamos fazer é 
encaminhar, Senador Cristovam. Se é para tudo ficar 
como está, vamos deixar. Mas vamos encaminhar, va-

mos ouvir a opinião da população e lhe dar os elemen-
tos para que possa decidir sobre como deve ser, por 
exemplo, o financiamento de campanha, sobre o qual 
vou falar. É preciso dar os elementos corretos. Assim, 
quero cumprimentá-lo, Senador Cristovam, porque 
acho que, nesse aspecto, V. Exª, sem dúvida, dará uma 
grande contribuição ao nosso País. Muito obrigada.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Obrigado, Senadora Vanessa.

Quero dizer que aceito definir o plebiscito, mas 
tentando responder as perguntas que o povo faz, não 
as perguntas que nós fazemos. A ideia, por exemplo, 
se se vota em lista ou não é uma pergunta nossa que 
interessa ao povo. Mas o povo tem outras perguntas 
a fazer.

Eu aceito um plebiscito pleno. Fiz uma lista de 
algumas dezenas de perguntas que o povo, a meu 
ver, quer. Vou ler algumas, sem ser em ordem de im-
portância.

Fica abolido o foro especial de qualquer tipo para 
qualquer pessoa? Um plebiscito para decidir sobre 
isso eu o apoio!

Ficam proibidas as coligações partidárias nas 
eleições proporcionais e no primeiro turno de qualquer 
eleição majoritária? A tudo isso o povo pode responder 
“sim” ou “não”, sem nenhuma complicação.

O atual teto de salários dos servidores públicos 
no Legislativo, no Judiciário e no Executivo deverá con-
tinuar definido sem restrições como os atuais quarenta 
salários mínimos que recebemos ou deve ser limitado 
a um máximo de cinco, dez, vinte salários mínimos? 
Essa é uma pergunta que, se queremos fazer um ple-
biscito para atender ao que o povo quer de nós, de-
veríamos colocar.

O eleitor deve ter a possibilidade de cassar polí-
tico eleito no chamado recall?

Deve-se considerar falta de decoro, sujeito à 
cassação, o uso pelos dirigentes do serviço público 
de serviços privados de saúde e de educação? Va-
mos perguntar isso ao povo, vamos perguntar o que 
o povo acha disso.

Deve-se permitir o direito de candidatura avulsa a 
qualquer cidadão, desde que com o apoio de 1% dos 
eleitores, mesmo que sem filiação partidária?

Devem-se abolir todos os gastos com publicida-
de governamental, salvo, obviamente, as campanhas 
sociais?

O financiamento de campanha deve ser limitado 
apenas a contribuições pessoais de, no máximo, R$1 
mil por pessoa?

Os gastos de campanha devem ter limites defi-
nidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelos tribunais 
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regionais eleitorais em cada lugar e para cada nível 
de eleição?

Todo vereador deve ser eleito pelo voto distrital?
Eu quero dizer aqui que não estou manifestando 

minha posição favorável ou contrária, dizendo “sim” 
ou “não”. Eu até gostaria de dizê-lo já, mas estou co-
locando as perguntas. Por exemplo, devemos manter 
o voto obrigatório ou torná-lo facultativo? Esse é um 
item sobre o qual eu, pessoalmente, farei campanha, 
para que continue o voto obrigatório. Mas temos de 
perguntar isso ao povo, e é bem capaz que vença o 
voto facultativo.

Tenho outra pergunta, que não vou dizer aqui se 
defendo ou não: a atividade de vereadores em cida-
des com até 50 mil eleitores deverá continuar como 
trabalho em tempo integral com o recebimento de re-
muneração ou deverá ser uma atividade voluntária, 
em tempo parcial? O que o povo acharia disso, de 
algumas atividades públicas em espaços pequenos 
serem voluntárias?

A reeleição deve ser abolida para todos os car-
gos?

A reeleição de Parlamentares deve ser limitada 
a apenas uma reeleição, ou seja, a dois mandatos?

Aqui, há uma pergunta que jamais nós Sena-
dores faríamos: o Brasil deve optar por um sistema 
unicameral, que prescindiria do Senado? Apenas a 
Câmara representaria o povo brasileiro, como ocorre 
em muitos países?

O Congresso deve considerar como projeto de lei, 
em caráter prioritário, toda manifestação apresentada 
pela opinião pública em abaixo-assinados, inclusive di-
gitais, desde que com um mínimo de 1% de eleitores? 
Aqui já chegaram manifestações de eleitores, mais de 
um milhão, e não demos a menor bola para isso, ig-
noramos completamente. Uma reforma à Constituição 
vai exigir que levemos em conta essas manifestações?

Os membros dos tribunais de contas devem ser 
escolhidos por concurso ou devem continuar sendo 
escolhidos pelo Executivo e pelo Poder Legislativo?

Devem passar pela malha fina da Receita Fede-
ral as declarações de renda de todos os que tenham 
mandato eletivo? O povo pode dizer “sim” ou “não”.

Deve-se abolir o sigilo bancário e fiscal de quem 
tiver mandato eletivo?

Devem-se adotar cotas raciais e de gênero para 
a composição do Congresso e dos tribunais superio-
res? Essa é uma pergunta que daria um debate muito 
intenso na opinião pública, entre os eleitores.

Deve-se tirar do eleitor o direito de escolher o 
candidato que deseja, deixando-lhe apenas o direito 
de escolher o partido que prefere?

Deve-se acabar com o instituto das medidas 
provisórias?

São perguntas às quais, se quisermos fazer um 
plebiscito completo, pleno, darei todo o meu apoio, 
Senadora Vanessa. Mas fazer um plebiscito parcial, 
com perguntas escolhidas por nós, podendo até se-
rem manipuladas para atender a um interesse nosso, 
ao interesse de um partido ou de outro, é continuar 
brincando com a opinião do povo! Isso significa fazer 
o que nós estamos fazendo há dez anos, alertados por 
muitos, inclusive por mim próprio. A Senadora Vanes-
sa já deve ter assistido a muitos discursos meus em 
que alerto sobre a fragilidade em que nós deixamos 
ficar as instituições brasileiras, por darmos as costas 
ao que o povo nos diz. Inclusive nas eleições dos nos-
sos dirigentes, muitas vezes, e em manifestações que 
chegam aqui de projetos de lei, nós viramos as costas. 
E estamos pagando o preço.

Se quisermos manipular a opinião pública, esco-
lhendo as perguntas de um plebiscito, prevendo res-
postas de interesse nosso, de interesse de políticos, 
aí um dia não haverá mais manifestação apenas de 
gente na rua, como está hoje. Aí serão, realmente, não 
ações violentas de vândalos, mas ações violentas de 
pessoas decentes, mas indignadas e inconformadas 
com a falta de vontade nossa para fazer reformas!

Eu poderia aqui citar uma lista imensa de mais 
perguntas. Por exatamente ser difícil um plebiscito 
com cem perguntas é que minha sugestão – volto a 
insistir – é a de que seja elaborada uma proposta que 
junte tudo isso, depois de uma boa reflexão por parte 
de pessoas de respeito, que não sejam candidatas em 
pleitos futuros. Essas pessoas devem fazer perguntas 
como essas e outras, para que o povo possa dizer 
“sim” ou “não”. Se o povo disser “não”, a gente terá de 
escolher outra comissão. Será feita outra tentativa, até 
se chegar àquela que o povo deseja.

Aceito o plebiscito, mas se ele for feito de verda-
de, não um plebiscito falso, manipulado, enganador. 
Aceito um plebiscito, se ele for pleno, não parcial, para 
ouvir apenas a resposta àquilo que a gente quer, da 
maneira até como a gente quer.

Não é difícil manipular, dependendo da pergun-
ta que você faz. Por exemplo, uma coisa é você dizer 
se quer votar em lista ou não. Outra coisa é o que eu 
disse aqui: o povo quer perder o direito de votar num 
candidato, para votar apenas no partido? Esse é um 
jeito de perguntar. “O povo quer perder o direito de 
votar no candidato?”, essa é uma maneira de se per-
guntar. A outra maneira é: “O povo quer votar em lista?” 
É a mesma coisa, mas cada uma dessas perguntas 
implica, provavelmente, uma resposta diferente. Isso 
se chama manipulação, e manipular o povo até pode 
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dar certo no imediato, por pouco tempo, mas não dura. 
Manipulação do povo se esgota rapidamente, como se 
esgotou, e é o que a gente está vendo nessas mani-
festações que estão aí. Esgotou-se!

(Soa a campainha.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Queremos resgatar nossa credibilidade, nossa 
respeitabilidade, ou queremos enganar o povo? Essa 
é a pergunta do nosso pleito, do nosso plebiscito aqui.

Este é o nosso plebiscito, Senador Paim: que-
remos recuperar nossa credibilidade, nossa respei-
tabilidade, ou queremos enganar o povo? Feito esse 
plebiscito, o resto discutimos sem nenhum problema. 
E aí prefiro aquele sistema de alguém fazer uma pro-
posta e submetê-la a um referendo. Mas, se quiserem 
um plebiscito, tudo bem! Mas vamos colocar todas as 
perguntas que hoje estão na cabeça do povo. Listei 
aqui algumas delas.

Era isso, Sr. Presidente, que eu tinha para colocar.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Cumprimento V. Exª.
Aqui, estão Cristovam, Rodrigo Rollemberg, Aloy-

sio Nunes Ferreira, Romero Jucá. Eu sou o próximo a 
falar. E, depois, será a vez da Vanessa.

Então, passo, para que a colega Vanessa possa...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do 

microfone.) – E eu, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – V. Exª, Senador Paim, é o nono inscrito aqui. 
Depois da Senadora Vanessa, falarão os Senadores 
Dornelles e Cícero Lucena e V. Exª. Certamente, de-
pois da Senadora Vanessa, falará V. Exª.

Passo a Presidência para a colega Vanessa.

O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
Srª Vanessa Grazziotin.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Convido a fazer uso da palavra, 
como orador inscrito, o Senador Jorge Viana, 1º Vice-
-Presidente desta Casa.

Com a palavra, V. Exª, que pode falar pelo tempo 
que considerar necessário, visto que, hoje, aqui, há um 
número reduzido de Senadores. Com isso, podemos 
travar um bom debate.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Mas 20 
minutos é tempo de sobra, espero, né?

Mas queria muito agradecer e cumprimentar a 
Senadora Vanessa e aproveitar aqui, sou o segundo 
orador, acabei de abrir a sessão, e não posso nem 

pensar, Senador Paim, em começar a falar sem dar 
os parabéns para a nossa Seleção.

Não tenho nenhuma dúvida de que o Brasil de 
norte a sul, leste a oeste, ontem, parou e recebeu um 
grande presente: não só a simples vitória, porque aqui-
lo não foi uma simples vitória, foi uma extraordinária 
vitória, mas acho tudo que está envolvendo a própria 
realização da Copa das Confederações.

Eu preparei aqui um requerimento, Srª Presiden-
te, Senadora Vanessa, e vou fazer a sua leitura daqui 
a pouco com um voto de aplauso para o técnico, Luiz 
Felipe Scolari, para o Parreira, auxiliar-técnico e diretor 
da equipe, toda a equipe técnica e para todo o conjunto 
de jogadores da seleção.

Eu escrevi hoje nas redes sociais que acho que a 
nossa Seleção deu um exemplo para todos nós, porque 
ela ouviu a voz das ruas. Nesse clima de questiona-
mento, de cobrança, a Seleção brasileira precisava de 
uma atitude como essa que eles adotaram.

Eu lembro bem que em uma das últimas Copas 
que nós perdemos, Senador Paim, os jogadores não 
vieram nem ao Brasil para montar a Seleção e disputar 
a Copa do Mundo. Foram de jatinho, se encontraram 
na Europa e perderam a Copa do Mundo. E depois 
cada um foi para o seu espaço para suas férias. E os 
brasileiros ficaram aqui na tristeza. 

Essa Seleção foi bem diferente. Foi uma escola 
de brasilidade, uma escola de simplicidade, uma es-
cola... talvez 

Talvez tenha ouvido mesmo – eu estou falando 
isso – a voz das ruas.

Nós queremos um Brasil parecido com a nos-
sa Seleção, em que haja o esforço de todos, em que 
ninguém seja melhor que ninguém, em que uns de-
pendam dos outros para as coisas poderem dar certo, 
em que haja uma união muito forte e um sentimento 
de se buscar a vitória e de fazer com que o objetivo 
seja alcançado. 

Foi muito lindo ver, desde o primeiro jogo, os 
jogadores abraçados, cantando o Hino Nacional. On-
tem, então, a banda parou, cumprindo o protocolo, e 
os jogadores seguiram cantando o mais alto possível. 
Aquilo contaminou todos. 

As inúmeras entrevistas do técnico Felipão foram 
pedagógicas. Primeiro, no sentido de se botar os pés 
no chão; segundo, de valorizar, de sair do oba-oba e 
de dar o exemplo de que nós ainda somos, sim, a terra 
do futebol; nós ainda temos, sim, o legado. 

E o Parreira, que para mim é um dos grandes 
teóricos, conhecedores do futebol no mundo inteiro, 
passou para o Fred o sentimento, na preleção, de que 
há hierarquia também no futebol. 
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Mas acho que a alegria que o nosso povo viveu 
ontem só foi possível por conta de uma soma de acer-
tos na montagem da Seleção: pela maneira com que 
treinaram, pelo fim do estrelismo, pela simplicidade, 
pelo companheirismo, pela formação do grupo e pela 
vontade de ganhar desde o momento do apito inicial 
até o apito final, correndo, lutando. 

Fica aí um exemplo para todos nós, brasileiros, 
para este Congresso, para o Governo, para as insti-
tuições. 

Eu escrevi, inclusive, nas redes sociais. Havia 
gente torcendo contra o Brasil, contra a Seleção. Há 
gente que confunde tudo e que aproveita um momento 
rico na história do Brasil, que é o de questionar tudo e 
todos, para mostrar sua verdadeira face.

Então, eu queria, da tribuna do Senado, fazer a 
leitura do requerimento em que requeiro, nos termos 
do art. 222 do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, seja apresentado voto de aplauso ao Técnico Luiz 
Felipe Scolari, o Felipão, e ao Coordenador Técnico 
Carlos Alberto Parreira, bem como a toda a comissão 
técnica da Seleção brasileira de futebol e a todos os 
jogadores que participaram da conquista do título da 
Copa das Confederações 2013.

Justifica-se o requerimento não somente pelo 
aporte de mais um título ao catálogo de conquistas do 
futebol brasileiro, mas, sobretudo, pelo reencontro da 
nossa Seleção com um sentimento de união nacional 
em torno de uma das nossas maiores paixões: o futebol. 

A união, a alegria, a paz e o prazer de ser brasi-
leiro foram visivelmente reconquistados. E foi com esse 
sentimento, aliado ao talento e à dedicação de nossos 
jogadores, que vencemos os campeões do mundo e 
concretizamos mais esse sonho do povo brasileiro. 

Eu queria que nós todos – já ouço o Senador 
Paim – aprendêssemos com esse exemplo. Os bra-
sileiros estavam nas ruas questionando tudo: Copa 
do Mundo, Copa das Confederações, construção de 
estádio, Governo, Congresso, Justiça. Certamente 
questionaram o Neymar, questionaram todo mundo; 
questionaram até a vinda do Papa, os custos, e ques-
tionaram também a Seleção, o jeito como as coisas 
estavam sendo conduzidas. 

Senador Paim, da última vez, eles chegaram de 
jatinho a um país da Europa, treinaram por lá, foram 
para a Copa do Mundo e perderam. De lá mesmo a 
Seleção foi desfeita e não vieram nem ao Brasil, nem 
para formar a Seleção, nem para, pelo menos, ficarem 
junto do povo no reconhecimento da derrota. Desta vez, 
foi diferente. Foi com humildade, foi com união, com 
muita dedicação que trouxeram de volta a paixão por 
esta Seleção brasileira. 

Eu acho que fica esse exemplo da comissão téc-
nica, dos jogadores.

Para nós, aqui, será que não era a hora também 
de haver o mínimo de entendimento, pensando o Brasil, 
para que pudéssemos mudar a nossa agenda, cumprir 
um calendário que pudesse mudar a política e atender 
a esse clamor das ruas?

Então, de coração, ontem eu fiquei muito alegre. 
Eu acho que em todas as casas dos brasileiros a ale-
gria voltou, ficou presente, graças à dedicação que 
nós vimos. A paixão pelo Brasil, na cantoria do Hino, 
a cada minuto de jogo, com tanta dedicação que o 
primeiro gol já saiu com um minuto e pouco. Antes de 
terminar, faltando um minuto e pouco, houve outro gol 
e, logo depois que começou, um outro gol. 

Dessa maneira, nós tiramos as lições de que, 
quando há união, dedicação, amor pelo País e talento, 
obviamente, tudo dá certo.

Senador Paim
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 

Jorge Viana, por que eu faço um aparte a V. Exª neste 
momento em que V. Exª fala sobre o voto de aplauso 
à nossa Seleção, sim – à nossa Seleção –, de todos 
os brasileiros? V. Exª tem destacado, como eu tenho 
destacado algumas vezes, a figura do nosso Felipão, 
o nosso Scolari. 

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Seu 
conterrâneo!

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Com muito 
orgulho.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Conter-
râneo do Senador Simon também.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – É. Gaúcho 
e brasileiro, em primeiro lugar.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Teimoso!
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Teimoso, 

firme, firme.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Mas 

daqueles que acreditam para poder ver.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Eu conheci 

o Felipão quando ele jogava no Flamengo ainda, lá em 
Caxias. Nós dois somos de lá, e ele jogou um período lá. 

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Lá tam-
bém há esse time?

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Sim. O Fla-
mengo que, hoje, na verdade, é o Caxias.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu não 
sei pronunciar esse nome, porque eu torço pelo Bota-
fogo. Mas há esse time lá também, Senador?

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Lá havia 
Flamengo e Juventude. São do meu tempo e do tempo 
do Simon. Houve a fusão na época e, depois, voltou 
com o nome de Caxias. Mas, por que eu estou lhe dan-
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do meus cumprimentos e fazendo questão de assinar 
embaixo, se V. Exª permitir, o voto de aplauso? Por-
que algumas pessoas acreditam que algum brasileiro 
não gosta mais de futebol. Ou eu não entendo mais 
nada! Há algum tempo, eu dizia que os movimentos 
voltariam para as ruas, como voltaram. Eu acho que 
eu estava certo. Escrevi isso num livro, inclusive. Mas, 
neste momento, quando alguns começam a dizer que 
o brasileiro não gosta de futebol, isso é um grande en-
gano, no meu entendimento. Nem todos, claro, como 
nem todos gostam de Carnaval, mas a maioria do povo 
brasileiro, a ampla maioria gosta de futebol.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Gosta, 
não. É apaixonado! 

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Apaixonado. 
Torceu pela Seleção. As ruas estavam vazias ontem. 
Eu vim ontem, à noite, de Porto Alegre e percebi que 
tanto aqui como lá em Porto Alegre estava tudo vazio. 
Estava todo mundo vendo o jogo. O que a população 
julgou foi o exagero, por parte de alguns governadores, 
na construção dos estádios. Isso é outra coisa. Não 
tem nada a ver com gostar ou não gostar de futebol 
e da Seleção. Que façam auditoria, que fiscalizem, 
que possam ir a fundo. Quem usou indevidamente vai 
responder seja onde for. Mas eu entendo que o brasi-
leiro lavou a alma. Precisava, eu diria, dessa torrente, 
dessa corrente de emoção, que veio no dia de hoje. 
Ontem, um jogo belíssimo. Belíssimo! Com certeza, 
todos cantaram, dançaram, bailaram e homenagearam 
a nossa Seleção, como V. Exª a está homenageando 
neste momento. Foi um belo jogo. Caminhamos para 
ser campeões do mundo, e vou torcer, sim, para ser-
mos campeões do mundo. Isso não tem nada a ver 
com as mobilizações justas na busca da melhoria da 
qualidade de vida para todo o povo brasileiro. Meus 
cumprimentos a V. Exª por ter ido a tribuna encaminhar 
esse voto de aplauso, que assino embaixo, se V. Exª 
assim permitir.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Obriga-
do, Senador Paim, pelo aparte. Já, já eu colho a assina-
tura de V. Exª também, para que possamos apresentar. 
Depois, Srª Presidenta, espero que a assessoria da 
Mesa envie o voto de aplauso a quem ele se dirige. 

Eu queria, então, Srª Presidenta, colegas Sena-
dores, todos que nos acompanham pela TV Senado e 
pela Rádio Senado, reportar-me agora, mesmo que de 
maneira breve, a uma entrevista do jornal Valor Econô-
mico, de hoje, dada pelo Presidente Lula, que estava 
na Etiópia, participando de um evento realizado no 
continente africano, procurando construir uma sinergia 
para combate à fome e à pobreza naquele continente. 

O Presidente Lula deu uma entrevista para o 
jornal Valor Econômico falando sobre a situação em 

que o Brasil vive hoje. Reproduzi parte da entrevista 
no meu Facebook – não tenho muitos seguidores; 
aliás, são poucos – e também no Twitter – há menos 
seguidores ainda. 

Vou comentar um pouco aqui. 
Foi perguntado ao Presidente Lula, que respon-

deu com um jeito bem seu, sobre a queda da popu-
laridade da Presidenta. E o jornal Folha de S.Paulo 
mostrou hoje o desdobramento das quedas, envol-
vendo o Governador de São Paulo, o Prefeito de São 
Paulo, o Governador do Rio de Janeiro, o Prefeito da 
cidade do Rio de Janeiro, todos com quedas bastante 
grandes. O que está em queda, com todo respeito, é 
a política; quem está sendo questionada é a política. 
Obviamente alguns mais – a Presidenta, que lidera o 
País, muito mais – e outros menos. 

E o Presidente Lula fala sobre queda na pesquisa. 
Ele fala na entrevista: “Em 1989, houve um dia em que 
eu queria desistir da candidatura, porque, olhando as 
pesquisas, eu tinha caído tanto!” Em junho de 1989, ele 
tinha caído tanto, os números eram tão desfavoráveis 
naquela eleição de 1989 que ele queria desistir, porque, 
segundo ele, ele estava com medo de ficar devendo 
para o Ibope alguns percentuais que ele não alcança-
va. O certo é que, naquela eleição, com tantas figuras 
ilustres como candidato, ele foi o que passou para o 
segundo turno e quase ganhou a eleição em 1989.

O Presidente Lula também fala, com muita pro-
priedade, que todos nós devemos levar em conta essa 
revolução tecnológica de comunicação que o Brasil 
vive, que o mundo vive. Havia um milhão de pessoas 
no Egito só em duas cidades, Alexandria e Cairo, que-
rendo a saída do Presidente, fora as outras manifes-
tações. Todas elas convocadas, de alguma maneira, 
por redes sociais.

O Presidente Lula fala que ninguém espera mais 
o jornal da noite ou o jornal do dia seguinte para tomar 
conhecimento das notícias, do que está acontecendo. 
“Pessoas não estão mais lendo notícias”, fala ele. “As 
pessoas estão fazendo notícias.” Cada um tem o seu 
veículo, cada um cria uma agenda, e isso é novo no 
nosso País e muito interessante, como disse o Presi-
dente Lula.

Também no Valor Econômico ele fala algo que 
eu já tinha repetido aqui na tribuna. Parte desse movi-
mento que o Brasil está vivendo, não tenho nenhuma 
dúvida, é filha, é resultante desse Brasil novo, muda-
do, que nós temos. Um exemplo concreto: 30 milhões 
de pessoas andavam de avião há 10 anos. Agora são 
mais de 100 milhões que andam de avião. Quem fez 
essa mudança? Fomos nós, trabalhando com nossos 
governos.
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É um Brasil novo. Só nos últimos cinco anos, se-
gundo o que próprio Presidente Lula fala na entrevista 
do jornal Valor Econômico, nós tínhamos, em 2007, 
48 milhões de passageiros que andavam de avião – 
em 2007, cinco anos atrás. Agora são 101 milhões. 
Os aeroportos estão abarrotados. Falei da tribuna: os 
ministros precisam andar em avião de carreira, estar 
ali, presentes, para ver a necessidade. As mudanças 
estão começando a acontecer. E é claro, com toda 
razão, o brasileiro questiona a qualidade, questiona 
o serviço, exige profissionalismo na prestação desse 
serviço. Mas é um desafio extraordinário.

Eu, toda semana, estou num voo, indo para o 
Acre, voltando. Está sempre cheio o avião de pessoas 
que voam pela primeira vez, que ainda não sabem ma-
nusear os equipamentos dentro do voo e que buscam 
orientação. São pessoas que estão conquistando um 
espaço, estão dando os primeiros passos como cida-
dãos, alcançaram a classe C e querem mais.

O Presidente Lula fala também que, durante esses 
últimos oito anos, São Paulo não construiu um corredor 
para ônibus. O número de passageiros é o mesmo, e 
o número de ônibus é menor. Ele fala também que o 
metrô, algum tempo atrás, por não ligar quase nada a 
coisa nenhuma, as pessoas estavam bem acomodadas. 
Eram poucas pessoas. Agora as pessoas que cabem 
em três vagões estão amontoadas num só, todo mun-
do em pé. As pessoas são empurradas para dentro do 
metrô e empurradas para fora dele. Há um problema 
gravíssimo de transporte nas cidades.

Em Rio Branco, tenho trabalhado junto com o 
Prefeito Marcus Alexandre, que tem tido o apoio do 
Governador Tião Viana. Agora mesmo, participei da 
assinatura do projeto do shopping popular, que vai or-
ganizar o comércio, ou seguir organizando o comércio 
em Rio Branco.

Mas o projeto mais importante do Prefeito Mar-
cus Alexandre, que tem o aval, o apoio do Governador 
Tião Viana, é a mudança, a transformação do sistema 
de transporte da cidade. Essa transformação eu havia 
começado lá atrás. Quando prefeito, em 1993, nós im-
plementamos um programa de calçadas, um programa 
de ciclovias, um programa de construção de parques 
na cidade, de revitalização das praças, de desprivati-
zação de áreas públicas. E o certo é que Rio Branco 
hoje é um exemplo na Amazônia.

Mas também adoeceu dessa febre de todo mundo 
querendo ter um carro para se locomover, por conta 
da ineficiência do transporte coletivo. E não existe ou-
tro resultado para esse caminho, a não ser a piora da 
qualidade de vida nas cidades. Então, se queremos 
cidades, se não sustentáveis, que deveria ser o obje-
tivo de todo prefeito...

Procurei implementar um programa de susten-
tabilidade em Rio Branco, tanto como prefeito quanto 
como governador, que seguiu com o Governador Binho 
e segue com o Governador Tião Viana, que seguiu com 
o prefeito Angelim, que fez um belo trabalho durante 
oito anos em Rio Branco, e segue com o prefeito Mar-
cus Alexandre.

E Rio Branco se transformou. Mas hoje Rio Bran-
co tem um problema gravíssimo: o funcionamento da 
cidade. Não funciona porque, com o crescimento da 
renda, com a ascensão social e com o equívoco das 
nossas políticas de incentivo ao consumo de veículos 
individuais, e até moto, todo mundo... Se há quatro 
pessoas em uma casa, quando há dinheiro, cada uma 
tem um carro. Isso não leva a um bom lugar, isso leva 
a uma insustentabilidade nas cidades, que estão in-
suportáveis. Há 84% da população brasileira vivendo 
amontoada nas cidades.

E é isto que o Presidente Lula fala nas entrevis-
tas: que as pessoas têm o direito, que é muito impor-
tante esse movimento por saúde, por educação e por 
mudanças no funcionamento das cidades. Não tenho 
dúvidas de que temos as condições para, ouvindo e 
levando em conta o clamor das ruas, cumprirmos com 
a nossa parte.

Então, eu queria concluir, Srª Presidenta, se-
nhoras e senhores que nos acompanham pela Rádio 
Senado e pela TV Senado, dizendo que amanhã devo 
apresentar algumas propostas do que entendo deva 
constar numa reforma política que, de fato, possa levar o 
nome de reforma política. Aliás, demorou-se tanto para 
fazer a reforma política neste País, que temos que fazer 
uma mudança na política deste País, que só virá se for 
com a mudança na lei, uma mudança que possa fazer 
com que eleição deixe de ser sinônimo de corrupção. 
No nosso País, hoje, eleição é sinônimo de corrupção.

Estou apresentando alguns pontos. O primeiro 
deles: estou transformando em lei, quem sabe, um 
plebiscito, contra o qual, lamentavelmente, agora al-
guns surgem completamente contra, dizendo que é 
golpe. Li em uma revista, nesta semana, uma coisa 
absurda! Consultar o povo é golpe? Buscar a opinião 
da sociedade para que o Congresso possa fazer algo 
que o Congresso não faz é golpe?

Não penso que seja assim. É hora de nos unir-
mos todos, oposição e situação, e fazermos a reforma 
política, com a opinião da oposição e com a opinião 
da situação. Agora, é claro que quem tem atribuição 
de fazer é o Congresso, mas nós não fazemos! Não 
fizemos! E acho que esse é um debate que precisa 
ser conduzido com a experiência que esta Casa tem.

Mas, sinceramente, Senador Alvaro – vou ouvir o 
aparte de V. Exª com muita honra –, eu vim para cá com 
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esse propósito. Falei na eleição que lutaria por reforma 
política. Não vai sair, se não houver uma força de fora 
para dentro. Agora, se não é esse instrumento... Falava-
-se em uma Constituinte exclusiva. Não é? Está bom, 
não é esse o instrumento. Mas como nós vamos fazer 
para que ela possa atender as necessidades do País 
de hoje, para que não tenhamos 30 partidos, para que 
a atividade política volte a resgatar o respeito perdido, 
para que instituições que são a base da democracia, 
como o Congresso, voltem a ser respeitadas?

Quem sabe V. Exª, que tem mais tempo aqui do 
que eu, que já foi governo e hoje é oposição, Senador 
Alvaro, possa apontar que caminho devemos seguir. 
Agradeço o aparte e o ouço com atenção.

O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Sena-
dor Jorge Viana, tenho o maior respeito por V. Exª e 
discordo do seu ponto de vista sobre plebiscito. Tenho 
uma convicção consolidada a respeito desse assunto e 
me manifesto sem nenhum receio de estar equivocado. 
Não sou contra plebiscito, sou contra esse plebiscito, 
porque esse é temerário. Nós não temos tempo para 
esse plebiscito. Todos nós sabemos que a reforma 
política só pode vigorar se promulgada um ano antes 
das eleições. Isso é constitucional. Isso é irremovível. 
Nós já ouvimos do próprio TSE que o plebiscito leva-
ria, pelo menos, seis meses. Nós não podemos exigir 
da população...

(Soa a campainha.)
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – ... que, 

em um ou dois meses, dê respostas que o Congresso 
não deu em 20 anos, que, debatendo a reforma polí-
tica há 20 anos, não concluiu. Não podemos exigir da 
população uma resposta em menos de dois meses. Há 
questões complexas que não podem ser respondidas 
com um simples sim ou não. Portanto, é inconveniente 
o plebiscito agora. O referendo, sim, porque nós pode-
ríamos aprovar uma reforma política pelo Congresso e 
submeter nas eleições de 2014. Não que essa reforma 
pudesse vigorar já em 2014, mas ela seria submetida 
à população através de referendo, em 2014, sem custo 
para o País. O plebiscito agora custaria muito caro. Fala-
-se em mais de 500 milhões. Eu não sei avaliar o custo 
desse plebiscito, mas ocorre que o resultado final...

(Interrupção do som.)
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – ... dele 

não será bom. (Fora do microfone.) O produto final de 
um plebiscito realizado nessas circunstâncias estará 
comprometido. Portanto, nós temos duas alternativas 
a meu ver: fazemos a reforma pelo Congresso e sub-
metemos a referendo popular nas eleições de 2014 
ou anunciamos que a reforma política será concreti-
zada pelo novo Congresso eleito em 2014, para que, 
na campanha eleitoral, os candidatos assumam os 

compromissos em relação às aspirações da popula-
ção, buscando um modelo político compatível com a 
realidade do País. Portanto, eu continuo insistindo: o 
plebiscito agora é uma temeridade.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Bem, 
eu agradeço e peço um tempinho para concluir.

E eu digo, Senador Alvaro, que incorporo plena-
mente o aparte de V. Exª porque ele tem um fundamen-
to: o nosso adversário neste aspecto é um adversário 
perigoso, que é o tempo.

(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Esse 

nós não podemos desconsiderar, sob pena de estar-
mos aí querendo fazer modificações. Eu acho que isto 
é fundamental: mexer nas regras do jogo com o jogo 
andando? Desta tribuna eu falei e fui até criticado por 
companheiros de partido porque apoiei a iniciativa da 
maioria desta Casa contra a mudança da lei que res-
tringe o surgimento da Rede Sustentabilidade, da ex-
-Ministra Marina. Por quê? Para mim, é mexer numa 
regra já muito em cima de uma eleição. Então, não 
posso ser incoerente. O prazo que temos é de um 
ano. O que dá para fazer daqui até outubro de 2103?

O que eu entendo é que temos algo novo mesmo. 
Quem pautou essas mudanças todas que o Congresso 
começou a fazer, que o Governo agora está fazendo, 
foram as ruas, foi a sociedade, foi o povo na rua. Nós 
acabamos de votar...

(Interrupção do som.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu, por 

exemplo, se houver o compromisso de votarmos alguns 
temas que de fato promovam mudanças no sistema 
político do Brasil, toparia fazer até sem plebiscito. Mas 
o problema é que já são 25 anos. Começou, Fernan-
do Henrique tentou, todo mundo tentou, o Presidente 
Lula tentou, o PT colocou na ordem do dia a reforma 
política. Nada acontece. A Presidenta Dilma também, 
no discurso de posse, no discurso no Congresso e 
agora, mais recentemente.

Mas eu não tenho dúvida: os maus políticos não 
querem a reforma política e não fazem. Então, que 
aconteça uma pressão de fora de dentro. Agora, não 
dá para chamar consulta popular de golpe.

Então, eu queria dizer que vou apresentar algu-
mas propostas que cito aqui e vou formalizar. Primei-
ra delas: fim, proibição de doações em campanha por 
pessoas jurídicas.

(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Só po-

deriam doar pessoas físicas, com teto, para os candida-
tos que concorressem aos cargos. Isso é possível. Isso 
tiraria o poderio econômico das eleições. Vai ganhar, 
vai disputar quem tem boas ideias e boas propostas. 
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Partidos que têm compromisso, que têm história ficam. 
Partidos cartoriais saem.

Vou defender a ideia de que, passado 2014, seja 
feito um recadastramento partidário de renovação dos 
registros partidários e que se exija um mínimo de filia-
dos de pelo menos 0,5% do eleitorado, o que é perto 
de meio milhão. Para se criar um partido, 500 mil as-
sinaturas; eu quero ver manter um partido, o registro 
de um partido, tendo 500 mil filiados.

Com isso, nós tiraríamos os partidos cartoriais e 
ficaríamos com os partidos que são...

(Interrupção do som.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ... parte 

da luta política (Fora do microfone.) no Brasil.
Outro ponto: criar espaço para candidaturas avul-

sas. 
Outro aspecto que pretendo apresentar para a 

reforma política: as iniciativas populares não precisa-
riam ter um milhão de assinaturas, 1%. Poderiam ter 
0,5, com o mesmo número de assinaturas para se 
criar um partido. Chegando aqui, elas teriam de ter um 
caráter de urgência e entrar como algo prioritário na 
tramitação das Casas, por terem origem na população.

Então, há uma série de medidas que nós podemos 
adotar e que, não tenho nenhuma dúvida, fariam com 
que a sociedade, o cidadão, que tem o seu voto como 
um instrumento de sua participação na democracia, 
tivesse a valorização do voto, a valorização da política...

(Soa a campainha.) 
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ... e 

poderíamos começar a resgatar o respeito perdido 
pelas Casas legislativas deste País afora, não só aqui 
no Congresso, mas nas Assembleias e nas Câmaras 
Municipais.

É importante que se faça. Acho que tem um 
mérito a Presidenta Dilma: além de adotar uma série 

de medidas ouvindo as ruas, está estabelecendo um 
debate, está trazendo o debate sobre a reforma políti-
ca. E não se enganem: algumas medidas, prefeituras, 
governos e o Governo Federal podem tomar, mas há 
uma delas que é fundamental que seja adotada se 
quisermos ouvir a voz das ruas, que é a de mexer na 
estrutura da legislação do sistema político brasileiro.

Então, a reforma política é um dos mais impor-
tantes instrumentos para darmos resposta para o cla-
mor das ruas.

Muito obrigado, Srª Presidenta. 
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/

PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta V. Exª, Senador 
Jorge Viana, pelo pronunciamento.

Convido-o a retomar a sua posição de direção, 
mas, antes disso, comunico que a Presidência enca-
minhará o voto de aplauso que V. Exª apresentou e 
que o requerimento vai ao Arquivo.

A Srª Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge 
Viana, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Estou aqui coletando a assinatura da Vanessa e 
do Paim para o voto de aplauso à Seleção, à Comissão 
Técnica, nosso Felipão, Parreira, e a todos os jogado-
res. Penso que esse é um sentimento de todo o Brasil 
hoje, que queria poder abraçar esses que nos deram 
não só uma bela vitória, mas nos deram uma lição a 
todos, de união, de trabalho pelo Brasil e de vitória. 
Fizeram o Brasil se reencontrar com as vitórias, não 
é, Senadora Vanessa?

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
V. Exª tem a palavra.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
da oradora.) – Eu agradeço a V. Exª, Senador Jorge 
Viana, o fato de, inclusive, me permitir subscrever o 
requerimento que apresenta o Voto de Aplauso à Se-
leção Brasileira, não só aos jogadores, mas à equipe 
técnica. E não tenho dúvida, Senador Jorge Viana, de 
que, se V. Exª pudesse, passaria a tarde aqui falando 
a respeito desta Seleção e da maravilha que foi o jogo 
de ontem, principalmente. Acho que, também concor-
do, a Seleção fez uma bela apresentação, mas ontem 
surpreendeu a Nação, surpreendeu o povo, não só 
pela forma bonita, competente de jogar – a arte de 
jogar futebol, dizem que pertence ao povo brasileiro, 
não só o futebol masculino, Senador Jorge Viana, mas 
também o futebol feminino, afinal de contas, Marta, por 

alguns anos consecutivos já, tem sido eleita a melhor 
jogadora de futebol feminino do mundo.... Mas, enfim, 
não só pela arte, pela beleza do futebol, mas, prin-
cipalmente, penso que o que chamou a atenção de 
todos nós na Seleção foi a forma, em primeiro lugar, 
entrosada do time, a forma humilde como o time jogou 
e a forma lutadora, ou seja, como o time lutou; o time 
não descansava. E eu, às vezes, me irritava quan-
do alguns comentaristas – e mudei de canal muitas 
vezes durante o jogo – diziam: “Não, o Brasil já está 
ganhando. É hora de ficar tocando bola”. Mas o Brasil 
não parava de jogar e não parava de atacar. Acredito 
que esse é o novo estilo.

Aliás, Sr. Presidente, as ruas também estão as-
sim. Eu creio que a mensagem que a população bra-
sileira passa àqueles que estão no poder de nosso 
País é exatamente esta: primeiro, reconhecer que há 
mudanças, que o Brasil está avançando, mas, segun-
do, dizer que as mudanças ainda não são suficientes, 
que o Brasil precisa avançar mais.
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Mas, diante disso, Sr. Presidente, agradeço a V. 
Exª por permitir que eu assine, subscreva o requeri-
mento de iniciativa de V. Exª.

Quero também, agora, Sr. Presidente, relatar um 
fato que chegou ao meu conhecimento há poucos ins-
tantes: matéria publicada em sites de alguns jornais 
da nossa cidade e em alguns blogs dá conta de que a 
greve que motoristas do transporte coletivo da empresa 
Global Green, na cidade de Manaus, está resultando 
em alguns atos de depredação, infelizmente. Lamento 
– e V. Exª faz sinal de que assistiu a isso pela televisão. 
Não podemos permitir esses atos de vandalismo, que 
tenho convicção, tenho certeza de que não partiram 
nem dos trabalhadores, nem dos motoristas, nem dos 
cobradores ou das cobradoras de ônibus. Isso deve ter 
sido, mais uma vez, ação de pessoas infiltradas para 
desmerecer, para tentar desqualificar uma luta justa 
dos trabalhadores.

Eu venho acompanhando, há algum tempo, a 
luta dos trabalhadores no transporte coletivo da ci-
dade de Manaus, uma luta que dura anos. Primeiro, 
quero comentar que aquele sindicato passou por uma 
intervenção por parte da Justiça do Trabalho, que le-
vou tempos. Por algumas vezes, tiveram que repetir 
processos eleitorais. E a diretoria foi eleita com mais 
de 80% dos votos, Senador Paim – mais de 80% dos 
votos. E eles retomaram, estão lá, assumiram a direção. 
Aliás, a posse foi há uma semana aproximadamente. E 
muitas foram as iniciativas recorrentes de fazer algum 
movimento de paralisação, visto que não viam suas 
reivindicações atendidas. Entretanto, as negociações 
foram feitas, e os motoristas não paralisaram.

O que aconteceu, hoje, na cidade de Manaus foi 
um movimento de trabalhadores de uma única empresa, 
chamada Global Green, que, inclusive, é a responsável 
pelos ônibus articulados. Segundo os trabalhadores, 
eles já estavam cansados de fazer reivindicações, e 
a empresa não cumpria e muito menos o poder con-
cedente do serviço público fazia qualquer esforço ou 
qualquer pressão para que a empresa cumprisse.

Veja, Senador Paim, os empresários promovem 
o desconto no salário dos trabalhadores relativo ao 
FGTS e ao INSS. E esses recursos não vêm sendo, 
segundo os dirigentes do movimento, depositados como 
deveriam, o que significa dizer, em outras palavras, que 
está havendo um desvio do dinheiro do trabalhador. 
Então, cansados de reivindicar e de não verem as rei-
vindicações atendidas, eles fizeram a mobilização de 
que temos notícia no dia de hoje.

Então, repito, eu e ninguém da população – te-
nho certeza, nem motoristas, nem cobradores e co-
bradoras –, podemos aceitar que a ação isolada de 
algumas pessoas, possivelmente infiltradas, coloquem 

em segundo plano essa reivindicação e essa luta que, 
repito, é justa, muito justa.

Quero dizer do meu total apoio à reivindicação 
dos trabalhadores do transporte coletivo, mas da minha 
desaprovação também, completa, e até do meu repúdio 
àqueles que, aproveitando-se de um movimento jus-
to, depredaram o patrimônio, que é particular, mas de 
uso público, porque, quando se queimam, quando se 
quebram os ônibus, é a população, que já sofre com 
o transporte coletivo, que fica prejudicada.

Antes de conceder o aparte a V. Exª, Senador 
Paim, quero dizer que, pela notícia que recebemos, 
logo que o movimento eclodiu, várias pessoas da po-
pulação foram em apoio aos trabalhadores e também 
aproveitaram para reivindicar melhorias no sistema 
de transporte coletivo, que está muito ligado a essas 
manifestações que vêm ocorrendo no Brasil inteiro, afi-
nal de contas, o que as pessoas querem – o Senador 
Jorge acabou de falar aqui – é uma melhor qualidade 
de vida nas cidades.

Fui Vereadora de Manaus por 10 anos. Estudei 
profundamente o sistema de transporte coletivo. Quan-
do participei do movimento estudantil, estive à frente da 
luta que conquistou o direito à meia passagem para os 
estudantes. Aliás, Manaus foi a primeira capital do País 
em que os estudantes conquistaram a meia passagem. 
Apanhamos. Corríamos para a igreja das praças, para 
nos protegermos da ação violenta da polícia à época.

Portanto, até hoje, procuro estudar, ver os pro-
blemas da cidade de Manaus e, sem dúvida nenhuma, 
posso afirmar: isso ocorre em Manaus, mas também, 
tenho certeza, em quase todas as capitais e grandes 
cidades brasileiras. A qualidade de vida, Senadores, 
piorou – piorou, hoje, comparativamente ao que era 
há uma década. 

Mas concedo o aparte a V. Exª, Senador Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senadora 

Vanessa, só para concordar com V. Exª. De fato, ontem 
foi o Dia Nacional dos Caminhoneiros e eles marcaram 
uma paralisação para hoje, tanto do transporte cole-
tivo como também dos caminhoneiros. A cidade de 
Recife, por exemplo, está com cerca de dois milhões 
de pessoas sem transporte coletivo; o movimento se 
alastra pela Bahia, Minas, Espírito Santo, Santa Cata-
rina, Mato Grosso, além, naturalmente, do seu Estado 
e da capital Manaus. Eles reivindicam três questões 
básicas: subsídio no óleo diesel; que o pedágio não 
atinja mais os caminhoneiros, e a infraestrutura de 
todo o transporte coletivo e também do transporte de 
carga. Além disso, também querem ajuste na lei atu-
al que Câmara e Senado aprovaram, que está cami-
nhando bem, tendo em vista a negociação que estão 
fazendo em parceria, inclusive, com o Executivo. Mas 
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quero cumprimentar V. Exª, pois este assunto, de fato, 
tem que vir ao plenário, e nós, na medida do possível, 
temos que ajudar para que a mobilização pacífica saia 
vitoriosa com um acordo entre a parte empregadora e 
o próprio Estado. Parabéns a V. Exª!

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Eu é que agradeço o aparte de V. Exª que, 
como sempre, Senador Paim, engrandece muito o meu 
singelo pronunciamento.

Ainda em relação a esse movimento, quero dizer 
que a população brasileira vai às ruas, jovens, traba-
lhadores, mulheres, homens, todos reivindicando um 
transporte com preço mais justo, um transporte coletivo 
com mais qualidade, reivindicando melhorias na vida 
das cidades, na educação, na saúde.

Imagine como deve ser a vida daqueles traba-
lhadores que dependem diretamente do sistema de 
transporte coletivo! Porque ficar preso no trânsito, em 
um automóvel com ar condicionado, já não é bom, 
imaginem as senhoras e os senhores alguém que 
fica preso no trânsito, em um ônibus superlotado, em 
cidades quentes, como é o caso de Manaus, e sem 
ar condicionado. Imaginem como é a vida estressante 
desses trabalhadores e trabalhadoras!

Por isso, tenho muito respeito por essa categoria 
e até compreendo como ficam essas pessoas quando 
têm a informação e não veem as suas reivindicações 
atendidas naquilo que é o básico, naquilo que é obri-
gação. E aqui já me referi que a notícia que temos é 
que pelo menos uma empresa recolhe, desconta o 
que é legal do salário dos trabalhadores, a parte rela-
tiva ao FGTS e ao INSS, e não deposita efetivamente 
no banco. Isso significa desvio ilegal de algo que é do 
trabalhador, Sr. Presidente.

Portanto, mais uma vez, fica aqui a minha soli-
dariedade ao movimento e, ao mesmo tempo, o meu 
repúdio a esses atos que não contribuem em abso-
lutamente nada, nem com a luta dos trabalhadores 
tampouco com a luta do povo brasileiro que, através 
de mobilizações, através de manifestações públicas 
exige de todo o Poder Público, seja dos Prefeitos, dos 
Governadores, dos Vereadores, Deputados, Senado-
res, de todos, uma reflexão para as mudanças neces-
sárias em nosso País.

Concedo o aparte, Senador Cícero Lucena.
O Sr. Cícero Lucena (Bloco/PSDB – PB) – Se-

nadora Vanessa, entre outros assuntos que V. Exª já 
tratou, inclusive juntamente com o Senador Jorge, na 
questão da nossa seleção brasileira, todos nós nos 
somamos em um momento de alegria, de satisfação, 
mas também ficamos bastante atentos para que essa 
festa, que foi uma festa do Brasil, não dê trégua à luta 
maior da festa democrática que este País está viven-

do, com as ressalvas que todos nós temos dado em 
relação às minorias de vândalos que não estão contri-
buindo para esse processo democrático. Sem dúvida, 
uma das reivindicações mais presentes nesse movi-
mento e no dia a dia do cidadão brasileiro é a mobili-
dade urbana, que V. Exª trata de uma forma específica 
em relação ao que ocorre presentemente na cidade 
de Manaus. Mas aproveitando esse tema, Senadora, 
acho que esta Casa, o Congresso como um todo, e 
não só nesse tema, mas em vários, tem sugestões, 
ideias, projetos, debates, audiências que, sem dúvida 
nenhuma, podem proporcionar, se assim desejarem 
este Congresso e o Governo, as ações que possam 
pelo menos iniciar a busca da solução de um proble-
ma tão grave. Os diagnósticos nós temos, assim como 
várias experiências exitosas e projetos. V. Exª tratou, 
entre outros fatos, do desconforto, da empresa que 
recolhe, que é crime, ou do transporte ou de qualquer 
outro segmento, mas temos também que debater bas-
tante, e considero fundamental aproveitarmos a Lei da 
Transparência para aprofundarmos na transparência 
das planilhas do setor de transporte. Eu mesmo te-
nho um projeto já apresentado nesta Casa sobre a 
desoneração de toda a cadeia de transporte coletivo, 
desde a redução do PIS, da Cofins e de outros tribu-
tos dos ônibus, do pneu, do combustível, da folha de 
pagamento, dos trilhos, da tinta que pinta o ônibus, 
do banco, do vidro, ou seja, toda a cadeia sendo de-
sonerada, sem dúvida nenhuma, vai reduzir em mais 
de 25% o custo hoje das nossas passagens. E mais 
do que isso, na transparência que estou levantando e 
sobre a qual farei um pronunciamento oportunamen-
te, vamos identificar que, em muitas cidades onde o 
controle do vale-transporte ou o controle do passe do 
estudante não é feito pelos órgãos públicos, há um 
alto índice de sonegação de imposto. E, ao ter o alto 
índice de sonegação de impostos, quer seja de ISS, 
quer seja federal ou mesmo estadual, há outro fator: 
apresenta-se um número de passageiros menor do 
que o efetivamente transportado, consequentemente 
influenciando na base de cálculo do preço da passa-
gem. Então, a respeito de temas como esse que V. Exa 
levanta, esta Casa deve se aprofundar, entrando em 
detalhes, aproveitando a experiência de todos. Por fim, 
se V. Exª permite, apenas quero registrar, juntamente 
com V. Exª – além, é claro, dos parabéns, que já lhe 
demos por telefone neste final de semana, pelo seu 
aniversário –, a nossa desistência da viagem que fa-
ríamos à China, juntamente com outros membros da 
Globe International para debater o aquecimento glo-
bal durante toda esta semana. Entretanto, preferimos 
ficar aqui, nesta Casa, para participar e dar a nossa 
contribuição a esse debate, que, sem dúvida nenhu-
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ma, será o debate para dar respostas e ouvir o que as 
ruas têm a nos dizer. Muito obrigado.

A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Eu agradeço enormemente a contribuição de V. 
Exa, que entende muito dessa questão do transporte 
coletivo, porque prefeito já foi de sua cidade, a capital 
da Paraíba, a cidade de João Pessoa. Então, tem muita 
contribuição a trazer até aqui, Senador.

De fato, iríamos – já deveríamos estar, inclusi-
ve – dirigir um dia todo de reuniões na China, em um 
encontro da Globe International, debatendo questões, 
ações de adaptação e de mitigação relativas a mu-
danças climáticas. Mas, em decorrência do momento 
político de efervescência que vive o País, não apenas 
nós, Senadores e Senadoras, mas também, Senador 
Cícero, os Deputados e Deputadas que participariam 
dessa missão cancelaram a sua ida, porque entende-
mos todos ser muito mais importante ficarmos aqui e 
participarmos não só dos debates, mas de todas as 
sessões, que deverão, sem dúvida nenhuma, como 
fizemos na última sessão deliberativa, aprovar impor-
tantes matérias, importantes projetos, inclusive aque-
le do qual V. Exa falou, à desoneração da cadeia do 
transporte coletivo; porém, com a previsão de alguns 
condicionantes que são – não diria fundamentais – 
imprescindíveis, estão vinculados, para que a deso-
neração aconteça.

Além da transparência das planilhas, de que V. 
Exa fala, nós precisamos, de fato, ter a segurança de 
que os dados apresentados pelas empresas são da-
dos verídicos, e não dados inventados. Por exemplo, eu 
vejo que, na nossa cidade, o maior problema é esse. 
A planilha é transparente, nós conhecemos a planilha; 
entretanto, não há nenhuma segurança de que os da-
dos colocados na planilha sejam reais.

Então apresentei, na Comissão de Assuntos 
Econômicos, uma emenda ao projeto – e lá estamos 
debatendo e vamos votar essa semana –, ao projeto 
que trata de incentivos, do regime especial de tributa-
ção para o transporte coletivo. Apresentei essa emen-
da para exigir que seja instalado, em todo o sistema, 
de aparelhos GPS, ou seja, para que possam ter, em 
todas as cidades, os administradores um controle in-
teligente do transporte, seja dos ônibus, dos trabalha-
dores, ou até mesmo dos usuários, das pessoas que 
usam o ônibus ou o trem no dia a dia, Sr. Presidente.

Mas, dando sequência ao meu pronunciamen-
to, Senador Jorge Viana, quero dizer que, com muita 
atenção, procurei ler todas as matérias veiculadas 
nesse final de semana, até para ver como a imprensa 
brasileira faz a leitura do momento que o Brasil vive. 
E é com muita tristeza, Senadores, que venho aqui 
dizer que há uma tentativa de – essa, sim – desviar 

as verdadeiras razões das reivindicações da popula-
ção. Existem jornais, revistas, meios de comunicação 
impressos que colocaram o seguinte: “O golpe do ple-
biscito, o golpe da consulta popular!”. Ora, onde é que 
consulta popular e plebiscito são golpes? Onde é que, 
no mundo, acontece isso? Como alguém que defende 
uma consulta popular pode ser taxado de golpista?

Todavia, a própria oposição tem dito, com muita 
frequência – e, aqui, abro aspas, porque são as pa-
lavras daqueles que querem o retorno da política de 
privatização e, quem sabe, de retirada dos direitos dos 
trabalhadores –, que quando o governo acena com a 
reforma política, com o plebiscito – e não só o gover-
no, muitos acenam com isso – é porque tenta tirar o 
foco dos problemas. Ora, qual é o problema maior que 
não o esgotamento do sistema política, além, óbvio, 
da qualidade de vida das pessoas, Srªs Senadoras, 
Srs. Senadores? Qual é o problema maior que esse?

Quando a população vai às ruas e diz que não se 
sente bem representada, temos problemas no sistema 
político brasileiro, que dá à população essa represen-
tatividade. Então, vamos com ela debater sim; vamos 
com ela dividir a responsabilidade.

(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM) – Debatia isso com o Senador Cristovam, que 
veio à tribuna há pouco tempo. Os Senadores Cristo-
vam Buarque e Jorge Viana apresentaram, inclusive, 
sugestões de perguntas para o plebiscito e de pontos 
para a reforma, muitas dos quais discordo. E, aqui, é 
assim; a política é assim. Repito: de muitas das suges-
tões aqui apresentadas eu discordo. Agora temos uma 
concordância: precisamos promover a reforma política; 
precisamos dar credibilidade ao Parlamento, à demo-
cracia representativa no Brasil, além de contribuirmos 
para que a democracia participativa seja cada vez mais 
forte e esteja mais presente na vida cotidiana de todos 
nós, da população, de seus representantes, de todos.

Então, como pode ser golpe? Como podemos 
querer tirar o foco? Talvez queiram tirar o foco ou des-
qualificar aqueles que querem que continue tudo como 
está. E como está hoje? Quem banca as campanhas 
eleitorais em todo o País se não o grande capital?

E, de todas as matérias, quero pegar uma man-
chete de capa que dá título à entrevista do Presiden-
te da OAB, Dr. Marcus Vinicius Furtado: “Corrupção 
começa na eleição”. Essa é a matéria de capa de um 
dos grandes jornais do nosso País. São palavras do 
Presidente da OAB: “Corrupção começa na eleição”.

Nós precisamos rever a forma de financiamento 
das eleições no Brasil. E dizem: “Ah, mas o povo não 
concorda que seja público”. Claro que não. Colocado 
da forma como está, ninguém há de concordar, apesar 
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de termos um sistema, hoje, que é misto. O governo 
brasileiro, o Estado brasileiro entra, por exemplo, com 
a parte mais cara, que é a veiculação da propagan-
da eleitoral em rádio e televisão. A veiculação é paga 
pelo Estado brasileiro, então, financiamento público. O 
privado é quando pessoas físicas e jurídicas, principal-
mente as jurídicas, doam para as campanhas eleitorais. 
É isso que nós temos que debater: se o povo quer ou 
não que essas grandes empresas do Brasil continuem 
pagando as campanhas eleitorais. E olha que nós, 
políticos, dependemos dessas doações também para 
nos elegermos muitas vezes, dependemos disso, mas 
precisamos acabar com isso. Essa é a grande verdade: 
precisamos por um fim nisso. Não dá para permitir que 
as coisas continuem como estão! E momento melhor 
que este não vejo.

Aí a preocupação: poderá valer ou não para as 
próximas eleições? Eu quero dizer o seguinte: pode até 
ser que não haja tempo, mas nem por isso deveremos 
deixar de fazer essas transformações. Quem sabe, di-
vidir em duas: pegar a reforma mais simples, para valer 
desde já, e aquelas mais profundas, como é o sistema 
como um todo de financiamento, de organização parti-
dária, de apresentação de candidatos... O Brasil é um 
dos poucos países do mundo onde as pessoas são 
votadas diretamente. Por isso que os partidos não são 
valorizados, nem eles próprios se valorizam, porque 
os partidos dependem das pessoas, dos nomes, que 
dependem das empresas. Temos que acabar com essa 
roda-vida, que não é um ciclo virtuoso; longe disso, é 
um ciclo muito danoso aos interesses do conjunto da 
população brasileira.

E concedo, novamente, com toda a benevolên-
cia do nosso Presidente Jorge Viana, aparte a V. Exª, 
Senador Paim.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senadora 
Vanessa, primeiramente, cumprimentar, mais uma vez, 
V. Exª. E digo que V. Exª é feliz porque não tem receio, 
não tem medo, não tem preocupação que lhe façam 
um julgamento inadequado.

(Soa a campainha.)
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Quando 

vai à tribuna, o que fala é com o coração; fala daquilo 
em que acredita, e eu comungo com V. Exª. Quanto a 
gostar do plebiscito ou não, pode haver opiniões diver-
gentes; agora, a dizer que é golpe, eu acho que é uma 
infelicidade muito grande. E, normalmente, quem dá 
golpe é quem não está no poder contra quem está no 
poder. Essa é a regra normal. O golpe vem de alguém 
que quer tirar alguém que está no poder. Como é que 
alguém que está no poder vai dar um golpe contra si 
mesmo?

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – E apartado da decisão popular.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Exato. O 
que se está propondo é o plebiscito. Bom; alguns po-
dem achar que pode ser caro, ou que não dá tempo; 
enfim, mas a ideia é esta: consultar a população sobre 
qual a reforma mais adequada. Eu entendo que só a 
reforma política – e penso eu que V. Exª também vai 
concordar – não resolve. Nós precisamos fazer outras 
mudanças, aquilo que a gente chama de resultados 
mais no curto prazo para a população. E o próprio 
Senador Jorge Viana já listou isso antes, bem como 
V. Exª, quinta-feira passada, também listou uma série 
de reivindicações da população. Então, eu aproveito 
para dar esse aparte, concordando com V. Exª. Pode-se 
concordar ou não com o plebiscito devido ao tempo. 
Consulta popular sempre é bom; agora, a dizer que é 
um golpe, eu acho que é uma infelicidade. Eu diria até 
que é um equívoco de quem se expressa dessa forma 
diante de uma consulta popular. E, se V. Exª permitir, 
Senador Jorge Viana, veja como o pessoal escuta e 
acompanha a TV Senado. Quando eu falei do Felipão 
e me referi a Caxias, ele disse: “Paim, tudo bem; nós 
também gostamos do Felipão, só que ele nasceu em 
Passo Fundo e fez sua vida...

(Soa a campainha.)
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – ... futebolís-

tica em Caxias e região; e depois, enfim, pelo Brasil e 
pelo mundo”. Mas ele nasceu em Passo Fundo. Então...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu também recebi umas mensagens em relação 
a esse time que V. Exª citou aí.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – O Flamengo?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT– 

AC) – Não; eu não sei. Esse time...
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – É o Flamen-

go, o Flamengo de Caxias.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Eu citei o meu, que é o Botafogo. Mas, aí, já re-
cebi várias mensagens, porque eu tinha apenas citado 
que não sabia que ele tinha...

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – É o Fla-
mengo...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – ... trabalhado nesse time aí que V. Exª cita.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – ... que é 
hoje o SER Caxias. E o Felipão treinou e jogou nes-
sa região, no Rio Grande do Sul, mas ele nasceu em 
Passo Fundo. Era só esse o esclarecimento.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Muito obrigada, Senador Paim, pelo aparte. 

Já encaminhando para o encerramento, digo que 
é isso que V. Exª diz e que eu estou procurando aqui. 
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Como é que alguém pode classificar isso de golpe 
quando há uma iniciativa que não é só da Presidenta 
Dilma, mas de muita gente – parlamentares, políticos, 
juristas? E isso diante da necessidade, neste momento, 
de nos aproximarmos da população. E existe uma for-
ma mais concreta de nos aproximarmos da população 
do que com ela dividir algumas reformas estruturais 
importantes no sistema político brasileiro? Claro que 
não; claro que não.

Então, talvez, quem fala assim ou quem assim de-
nomina essa ideia, essa proposta é porque está contra 
qualquer participação popular mais profunda ou, quem 
sabe, contra avanços importantes que nós poderemos 
imprimir no sistema político brasileiro.

E, também, não deixar que ninguém confunda: 
nossa única bandeira não é a reforma política. É uma 
bandeira muito importante, mas muito importante é 
melhorar a saúde neste País; muito importante é me-
lhorar a educação neste País, a segurança, Senador 
Jorge Viana. Muito importante...

(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – ... é melhorar a qualidade de vida nas cidades. 
E eu creio que tudo vem se encaminhando.

Devemos aprovar, possivelmente amanhã, um 
projeto de lei, que já vem da Câmara, que trata dos 
royalties do petróleo – não só do fundo, dos royalties 
do petróleo, inclusive. Se houver uma decisão impor-
tante, aguardada pelo Supremo Tribunal Federal, esses 
recursos podem entrar para a educação muito antes 
do que muitos imaginam, contanto que a lei que nós 
aprovamos anteriormente não seja considerada in-
constitucional, aquela que diz que é para os contratos 
vigentes. A educação, assim, poderá receber recursos, 
75% dos quais irão para a educação e 25% para a saú-
de. Essa é uma medida concreta, que trará resultados 
concretos. As passagens de ônibus vêm diminuindo 
Brasil afora. São reflexos importantes.

Então, eu lamento muito que algumas correntes 
de pensamento classifiquem uma medida democrática 
e importante, de fortalecimento da democracia partici-
pativa, como golpe. De golpe não tem nada. Nós vive-
mos alguns golpes e sabemos como são os golpes. Os 
golpes se voltam contra a população. Os golpes acon-
tecem à revelia da vontade da população e do desejo 
da maioria do povo e são, geralmente, caracterizados 
pelo uso da força, da violência. E é exatamente tudo 
o que nós não queremos para o Brasil. 

Pelo contrário, o povo está também dizendo: 
“Nós votamos, mas nós queremos mais do que votar, 
nós queremos participar, queremos uma política lim-
pa, uma política em que os políticos sejam verdadei-
ramente independentes”. E, para isso, mudanças na 

estrutura de nossos sistemas têm que ser operadas. 
Muito obrigada, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Cumprimento V. Exª.

Convido para fazer uso da palavra, pela Liderança 
do PSDB, o Senador Alvaro Dias. Em seguida, como 
oradores inscritos, falarão o Senador Cícero e, logo 
após, o Senador Paulo Paim.

Com a palavra V. Exª, Senador Alvaro.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Senador Jorge Viana, Srs. Senadores, Srªs Senado-
ras, leio, inicialmente, o manifesto de duas entidades 
representativas do Paraná das mais acreditadas, res-
ponsáveis e prestigiadas: a Ordem dos Advogados do 
Brasil, com a assinatura de Juliano Breda, seu Presi-
dente, e a Associação Comercial do Paraná, com a 
assinatura de Edson José Ramon. 

O Brasil que queremos.
Nossas entidades, conscientes de sua mis-
são institucional e compromisso ético com a 
sociedade, em nome da qual procura exercer 
sua representatividade, manifestam inteira 
solidariedade e apoio aos protestos da comu-
nidade brasileira em várias capitais e cidades 
do interior.
Contudo, manifestamos igualmente nossa pre-
ocupação com os desvios da ordem, esperando 
que as ações sejam realizadas sem riscos ao 
patrimônio público e privado e, especialmente, 
com a absoluta salvaguarda do direito consti-
tucional de ir e vir.
Nossas instituições, que sempre fizeram da éti-
ca e da transparência suas bandeiras de luta, 
renovam a crença no primado da democracia, 
ao mesmo tempo em que hipotecam sua con-
fiança no aperfeiçoamento das instituições que 
sustentam o Estado Democrático de Direito.
Há avanços inadiáveis e ainda irrealizados, 
diante dos quais a sociedade não poderá ficar 
inerte, calada ou de braços cruzados. E, den-
tre esses avanços, é cristalina a urgência das 
reformas política e tributária, cujo primeiro e 
extraordinário ganho será assegurar ao cida-
dão brasileiro esperança e dignidade.
O brasileiro trabalha cinco meses do ano so-
mente para cumprir a determinação compul-
sória do pagamento de impostos municipais, 
estaduais e federais, cujo total equivale a qua-
se 37% do Produto interno Bruto, que é soma 
de todas as riquezas produzidas no País du-
rante um ano.
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Esta carga insuportável, signo evidente do Es-
tado gastador, gerando dificuldades ao setor 
produtivo e pouco sensível diante do sofrimento 
de milhões de famílias, tem sua crueldade de-
nunciada na péssima qualidade dos serviços 
públicos oferecidos à população. Não é por 
outro motivo que as manifestações populares 
bradam por melhorias imediatas na saúde, 
educação, segurança, transporte e mobilidade 
urbana entre as reivindicações mais urgentes.
A voz das ruas exigiu também o combate sem 
tréguas à corrupção, praga que contamina a 
estrutura do Estado e que deve ser destruída 
sem piedade, além da punição exemplar de 
seus praticantes.
O Brasil provou que ama e quer a democra-
cia com a valorização de quem trabalha para 
produzir a riqueza nacional e respeitando a 
ordem e a plenitude democrática.
Nossas entidades não poderiam se omitir nes-
se momento de defesa do Brasil que quere-
mos. É dessa fonte que brotam a convicção 
e a confiança na construção de um País que 
coloca em primeiro lugar a liberdade e a igual-
dade de seus cidadãos. 
Assinam Juliano Breda, pela OAB Paraná, e 
Edson José Ramon, pela Associação Comer-
cial do Paraná. 

É mais um brado a favor das mudanças nes-
te País. E nós estamos aqui, diariamente, a discutir 
alternativas que possam significar resposta eficaz a 
esse manifesto escrito nas ruas do Brasil pelo povo 
brasileiro revoltado. 

Uma das propostas iniciais, da assembleia nacio-
nal constituinte exclusiva, não viveu um dia sequer. A 
sua inconsequência fez com que fosse sepultada ime-
diatamente. A outra proposta diz respeito ao plebiscito. 
Nós combatemos não porque somos contrários a que 
a população opine, seja consultada. Tanto é que ad-
mitimos, desde o primeiro momento, a realização de 
um referendo para que o povo brasileiro possa, nas 
urnas, em 2014, sem custos para o País, dizer “sim” 
ou “não” a um modelo político que pode ser oferecido 
à Nação como consequência dos debates travados no 
Congresso Nacional durante cerca de 20 anos.

O que nós não podemos admitir é a temeridade 
de uma proposta apressada que pretende submeter 
ao povo brasileiro questões complexas que não podem 
ser respondidas com o “sim” ou o “não” do plebiscito 
sem um grande debate nacional. Exigir que a popula-
ção brasileira responda em um mês ou dois meses a 
questões que o Congresso Nacional não respondeu 
em cerca de 20 anos, Senador Aloysio, é exigir de-

mais do nosso povo. Creio ser até mesmo uma irres-
ponsabilidade.

O próprio Tribunal Superior Eleitoral, através de 
uma de suas vozes credenciadas, afirma ser impossível 
realizar o plebiscito no prazo que desejam. Seriam ne-
cessários, no mínimo, seis meses para que o plebiscito 
viesse a ser realizado. Nós não temos tempo para esse 
debate. Nós não temos oportunidade para que isso se 
concretize. Nós já estamos na pré-campanha eleitoral. 
Os candidatos foram postos nas ruas do País precipi-
tadamente, com muita antecedência, e a iniciativa foi 
do partido oficial da própria Presidente da República 
em manifestação comemorativa dos dez anos do PT 
no poder em São Paulo, há algum tempo. Portanto, 
nós já estamos nessa fase pré-eleitoral.

Isso não nos impede de realizarmos, de concluir-
mos, no Congresso Nacional, a reforma política que 
já iniciamos. O Senado, por diversas oportunidades, 
constituiu comissões, apresentou relatórios conse-
quentes do debate nessas comissões, aprovou propo-
sições, encaminhou à Câmara dos Deputados... É um 
tema já amadurecido nas duas Casas do Congresso. 
Portanto, nós não podemos assumir uma postura de 
tamanha incompetência anunciando ao País que não 
temos condições de concluir um processo que ofere-
ça ao País novo modelo político compatível com as 
suas aspirações, modelo que pode ser submetido, já 
nas eleições de 2014, sem custo para o País, a um 
referendo popular.

Concedo um aparte ao Senador Aloysio.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP) 

– Meu caro Líder, o senhor tem feito discursos ontoló-
gicos a respeito dessa matéria que hoje está colocada 
na ordem do dia do debate político nacional, da ques-
tão do plebiscito. Esse discurso é mais um deles. Eu 
tenho, inclusive, recomendado àqueles que me seguem 
pela Internet que leiam o texto do discurso que V. Exª 
tem feito a partir já da semana passada. V. Exª insiste 
em um tema que me parece absolutamente crucial. 
Nós temos, hoje, tramitando no Congresso Nacional 
propostas para mudanças no nosso sistema político-
-eleitoral para todos os gostos. Muitas delas já foram 
analisadas inclusive pela Comissão de Constituição e 
Justiça desta Casa, sendo que algumas já estão na 
Câmara. Eu acho que, se houvesse, por parte do Go-
verno e daqueles que o apoiam, uma intenção real, 
efetiva, de dar uma resposta para as inadequações do 
nosso sistema político, nós teríamos toda a condição de 
votar, até antes do recesso, essas matérias, uma vez 
que elas já foram instruídas e são, como V. Exª mesmo 
disse, matérias sobre as quais o Congresso já meditou, 
já amadureceu. Isso não quer dizer que haja maioria 
para aprovar todas, mas para isso é que existe a deli-
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beração. Uns votam “sim”, outros votam “não”. O fato 
é que nós temos, hoje, condições de fazer, sem custo, 
sem uma mobilização extemporânea, de uma eleição 
fora de tempo, essa consulta. Eu gostaria também de 
bater numa tecla na qual V. Exª já tem batido, que é 
exatamente a do caráter diversionista dessa proposta 
de plebiscito. Começou com a constituinte exclusiva – 
eu gostaria de saber quem deu essa ideia à Presidente 
da República, que deveria ser demitido imediatamente 
– e agora resta a tese do plebiscito como uma tábua de 
salvação. Hoje, nós precisamos – todos sabemos disto 
–, o Brasil precisa é de combate à inflação, precisa ter 
escolas que ensinam, transportes coletivos decentes, 
segurança pública eficaz, de políticos honestos... É disto 
que precisamos. E isto não se resolve com plebiscito; 
isso se resolve com governo. E, infelizmente, a Presi-
dente da República esqueceu-se de governar quando 
se lançou, prematuramente, candidata à Presidência 
da República. O resultado está aí. As pesquisas estão 
mostrando que essa estratégia falhou. Ainda é tempo. 
Ainda é tempo, mas depende dela. Depende de ela as-
sumir, efetivamente, a responsabilidade pelo governo 
do País, responsabilidade que lhe foi delegada pelos 
milhões de brasileiros que a elegeram. Muito obrigado.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito 
obrigado, Senador Aloysio. V. Exª tem valorizado esta 
Casa com posições lúcidas, muitas vezes até contra-
riando o pensamento da maioria no País, porque nós 
que estamos mais próximos da realidade oficial temos, 
muitas vezes, a obrigação, o dever de nos colocarmos 
até na contramão da onda popular. E V. Exª tem agido 
dessa forma, com muita responsabilidade cívica e pú-
blica, o que faz aumentar a nossa admiração por V. Exª.

Veja, Senador Aloysio, que, nas pesquisas sobre 
as bandeiras levadas às ruas pelo povo brasileiro, a 
reforma política obteve 1%. Um por cento! As questões 
são outras. E eu pergunto: por que a Presidente Dilma 
se agarra à bandeira que mereceu, como preferência 
popular, apenas 1% nas ruas do Brasil? Por que ela 
ignora a corrupção? Por que ignora as questões re-
ferentes à saúde, educação, transporte, segurança 
pública? Por que ignora a necessidade de ampla re-
forma administrativa para acabar com os gastos des-
necessários, exigência de uma estrutura monumental, 
aparelhamento do Estado, loteamento dos cargos, 40 
ministérios? Enfim, a Presidente não está fazendo a 
leitura correta do manifesto escrito nas ruas pelo povo 
brasileiro. E as últimas pesquisas revelam que a indig-
nação que foi para a rua ficou também em casa. E a 
indignação, quantitativamente superior, ficou em casa!

Pesquisa realizada, por exemplo, na capital do 
Paraná, Curitiba, dá conta de que 94% da população 
apoiam essa mobilização popular nas ruas e não apoia-

ria se estivesse plenamente satisfeita com a realida-
de vivida no Brasil. É claro que a grande insatisfação 
ainda permanece em casa, não foi para as ruas. Essa 
leitura também precisa ser feita. 

Antes de continuar, concedo o aparte ao Senador 
Cícero, com prazer.

O Sr. Cícero Lucena (Bloco/PSDB – PB) – Se-
nador Alvaro, V. Exª, bem como o Senador Aloysio, já 
tocou nos pontos essenciais deste momento que esta 
Nação vive. Devo lhe dizer que, ao sentir essa mobi-
lização, se você fizer a leitura com tranquilidade, com 
frieza, com o sentimento de ver, efetivamente, qual é 
o recado dessa mobilização, você vai identificar que o 
Governo precisa assumir de forma clara a sua falência 
administrativa. Por que falência, Senador Alvaro Dias? 
Porque o início dessa insatisfação que chegou às ruas 
foi trazido de uma forma bastante clara e passou a ser, 
depois, por demais absorvida por todos os brasileiros. 
Como V. Exª mesmo diz, cerca de 94% dos brasileiros 
apoiam essas movimentações, essas manifestações, 
e, talvez, os 6% restantes façam apenas uma restri-
ção quanto ao vandalismo que, pontualmente, está 
ocorrendo. Consequentemente, todos as apoiariam. 
Quero dizer a V. Exª que a razão dessa insatisfação 
está presente no dia a dia do brasileiro. Uma família 
da chamada classe média, Senador Paulo Paim, está 
com seu orçamento totalmente sacrificado. Falta-lhe 
saúde pública, e ela tem de comprometer sua renda 
recorrendo à saúde privada. É sacrificado seu orça-
mento, porque essa família não encontra nas esco-
las públicas aquilo que considera como necessário 
e importante para a formação dos seus filhos e, com 
isso, compromete outra grande parte de sua renda 
com educação, quando o Poder Público deveria ofe-
recer educação de qualidade. Sacrifica mais ainda o 
seu orçamento com a questão do transporte, com o 
transporte público, que não tem qualidade. Ou vive o 
momento de adquirir um carro com prestações em até 
60 meses, e, quando se chega a 24 meses, o carro já 
não vale mais o resto das prestações que faltam, que 
ainda devem ser pagas. Consequentemente, apesar de 
ter sido feita uma economia no início para dar entrada 
no carro, hoje, na verdade, o carro é um ônus, é uma 
dívida que ela teve de assumir por causa da deficiência 
do transporte público. Além disso, o item alimentação 
está aumentando seu peso na receita, na renda, está 
aumentando sua participação em função dos aumentos 
de preço existentes, que estão muito acima da corre-
ção dos salários. Então, essa insatisfação, Senador 
Alvaro, não se resolve com plebiscito, resolve-se com 
ação de governo, com o Governo fazendo sua parte, 
com o Legislativo tomando as decisões corretas, com 
novas ideias, com novos projetos. Nas gavetas desta 
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Casa, do Congresso Nacional como um todo – Sena-
do e Câmara –, há centenas de proposições. Vamos 
botá-las para a discussão! Vamos discutir cada item: 
saúde, educação, segurança e, como o senhor bem 
disse, reforma administrativa. Vamos reduzir essa ne-
cessidade de o Governo criar Ministérios para negociar 
e ter base de sustentação no Congresso. Então, é uma 
realidade a insatisfação. A solução não será o plebis-
cito, mas, sim, o debate e o referendo, quando for o 
caso. Mas também a solução envolve o fato de que o 
Governo deve fazer a sua parte e de que o Congresso 
deve executar o seu mandato de representante do povo.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Mui-
to obrigado, Senador Cícero Lucena. É uma alegria 
ouvi-lo e acrescentar o conteúdo que traz ao nosso 
pronunciamento!

Eu gostaria de fazer uma sugestão à Presidente 
Dilma da tribuna do Senado Federal. Daqui a pouco, às 
16 horas, haverá uma reunião do Ministério. Este é um 
gigantesco Ministério: são 39 Ministros mais o ministro 
da propaganda, totalizando 40 Ministros.

A Presidente também anunciou, ou a imprensa 
anunciou, que a Presidente convidaria a oposição para 
uma reunião. A sugestão que faço é a de que a Presi-
dente substitua a reunião com os Ministros – creio que 
isso não será mais possível – ou, pelo menos, essa 
reunião com a oposição: em vez de se reunir com a 
oposição, a Presidente poderia aceitar o convite da 
Drª Juliana. Quem é a Drª Juliana? A Drª Juliana é 
cirurgiã-geral do Hospital Estadual Azevedo Lima, no 
Rio de Janeiro.

(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – A 

Drª Juliana Fonseca Cardoso convida a Presidente 
Dilma para um encontro naquele hospital. O encontro 
foi marcado pela Drª Juliana, que deu o endereço. Eu 
reproduzo, Sr. Presidente, pedindo mais alguns minu-
tos – sei que V. Exª é o homem do debate nesta Casa 
e vai nos permitir fazê-lo –, trechos da carta da Drª 
Juliana, que foi veiculada por órgãos da imprensa do 
País nos últimos dias:

Nesses últimos dias de protesto nas ruas e 
nas mídias, brigamos por um país melhor. Me-
nos corrupto. Transparente. Menos populista. 
Com mais qualidade. Com mais macas. Com 
hospitais melhores, mais equipamentos e que 
não faltem medicamentos. Um SUS melhor.

Mais adiante, ela diz:

O médico brasileiro é de qualidade. Os seus 
hospitais é que não são. O seu SUS é que 
não tem qualidade. O seu governo é que não 
tem qualidade. O dia em que a Sra “presiden-

ta” abrir uma ficha numa UPA, for internada 
num Hospital Estadual, pegar um remédio na 
fila do SUS e falar que isso é de qualidade, aí 
conversaremos.

E a Drª Juliana prossegue. São tópicos que peço 
a V. Exª que considere como lidos, já que não há tempo 
para a leitura de toda a carta da Drª Juliana.

Estou sugerindo que a Presidente Dilma – depois, 
concederei um aparte ao Senador Suplicy –, em vez 
de convidar a oposição, vá ao Rio de Janeiro para esse 
encontro com a Drª Juliana. Nós da oposição conver-
samos com a Presidente todos os dias, desta tribuna. 
Nesses últimos dez anos e meio, conversamos, quase 
diariamente, com o Governo do PT, oficialmente, pu-
blicamente. Não há nenhuma justificativa...

E repito que falo em meu nome, não no do meu 
Partido, nesta hora. Não sei qual será a posição do 
meu Partido. Aliás, nem sei mais se haverá convite. 
Anunciou-se que haveria um convite, mas sou radical-
mente contra esse encontro da oposição com a Presi-
dente entre quatro paredes. Eu seria favorável, Sena-
dor Suplicy, se esse encontro fosse aberto, se fosse 
uma audiência pública, com transmissão ao vivo para 
todo o País, a fim de que a oposição pudesse repetir 
à Presidente Dilma o que tem dito desta tribuna, o que 
tem dito nas tribunas que nos são disponibilizadas no 
dia a dia da nossa atividade pública.

Por que não concordo com esse encontro agora? 
Porque ele não tem sentido, porque não há objetivi-
dade, não há pragmatismo. Nós não temos o direito 
de iludir o povo brasileiro, de gerar falsa expectativa. 
É mais uma manobra diversionista, é mais uma ence-
nação, é a tentativa de escamotear a realidade! Ou 
mais, é a tentativa de levar para o barco à deriva que 
está prestes a naufragar a oposição, tão limitada, tão 
enfraquecida, tão destruída, quase dizimada pelo mo-
delo de gestão adotado, há mais de dez anos, neste 
País, o modelo de gestão da promiscuidade, que rima 
governabilidade com promiscuidade, porque instala 
esse balcão de negócios!

O loteamento de cargos é o maior da história 
deste País, o mais perverso e dramático, o mais irres-
ponsável e desonesto! O aparelhamento do Estado 
chegou a limites insuportáveis no Brasil! E sobre isso 
a Presidente da República não diz uma palavra sequer. 
Sobre esse modelo perverso ela não pronuncia uma 
palavra sequer, não assume um compromisso sequer!

(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Por 

isso, nós não temos o que conversar com a Presiden-
te Dilma entre quatro paredes. Com ela conversamos 
das nossas tribunas.
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Eu concedo o aparte ao sempre elegante e edu-
cado Senador Eduardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu 
vejo que V. Exª, Senador Alvaro Dias, aqui explicita 
que aceita aquilo que eu havia sugerido na semana 
passada em nosso diálogo. Ou seja, na medida em 
que a Presidenta, nas últimas duas semanas, resol-
veu auscultar os movimentos sociais, o Movimento 
Passe Livre, as centrais sindicais e outras – e, nesta 
oportunidade, houve até a abertura de informações à 
imprensa –, eu avalio que o diálogo com V. Exª e com 
os dirigentes do PSDB, do Democratas, do PPS e dos 
partidos da oposição em geral pode ser realizado, in-
clusive, de forma aberta e, eventualmente, no Palácio 
do Planalto, a convite da Presidenta. Eu avalio que a 
Presidenta estará disposta a ter um diálogo com V. Exª, 
com o Senador Aloysio Nunes e com outros, para ouvir 
as suas manifestações sobre o seguinte aspecto: em 
que medida será possível ainda, até outubro próximo, 
eventualmente, avançarmos sobre os inúmeros itens 
mencionados por V. Exª? E tem razão V. Exª, pois nós, 
no Congresso, examinamos inúmeras proposições, 
muitas das quais estão tramitando. Eu próprio, ainda 
na semana passada, mencionei em meu pronuncia-
mento que apresentei mais de seis proposições, das 
quais apenas uma estava com relator designado. Mas 
apresentei outras cinco e fiz um pedido ao Senador 
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, 
que se comprometeu a designar os relatores de pron-
to. Então, acredito que isso também vai ser acelerado. 
Dessa maneira, acho que podemos avançar ao máxi-
mo no exame das proposições de todos nós Senado-
res da base aliada e da base do Governo. Há muitos 
aspectos que temos em comum. Por exemplo, V. Exª 
apresentou uma proposição no sentido da realização 
de prévias. Eu também apresentei projeto para que 
todos os partidos viessem a realizar prévias para a 
escolha de seus respectivos candidatos, não apenas 
no Executivo, mas também no Legislativo. Avalio, por 
exemplo, que, se houver listas fechadas, será preciso 
que, antes, cada partido adote a sistemática de pos-
sibilitar aos eleitores – no mínimo, aos seus filiados, 
mas, eventualmente, a todos os eleitores – ver, naque-
la legenda, qual deve ser a ordem na lista. Também 
apresentei projetos para se exigir a transparência, em 
tempo real, das contribuições de pessoas físicas e de 
pessoas jurídicas, se é que elas vão continuar a existir, 
e do próprio Poder Público.

(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Com 

isso, antes da realização das eleições, poderemos co-
nhecer isso, e assim por diante. Quanto à possibilidade 
de realização de um plebiscito, quais serão os temas 

tratados? Quando se pensa num plebiscito – e V. Exª 
conhece muito bem as regras –, os que defendem um 
ponto de vista têm igual tempo nos meios de comu-
nicação do que aqueles que têm outro ponto de vista 
para cada uma das questões. Então, há temas que po-
derão, eventualmente, ser objeto de reflexão e decisão 
até um ano antes das eleições de 2014 e outros que, 
possivelmente, deverão ser ainda mais aprofundados. 
Que isso possa ser objeto de diálogo de V. Exª e dos 
partidos de oposição com a Presidenta! E deve ser um 
diálogo aberto, não entre quatro paredes, porque, de 
fato, são temas relevantes e de grande interesse de 
todo o povo brasileiro. Então, acho que a Presidenta 
Dilma terá entusiasmo em recebê-los, inclusive numa 
reunião aberta. Essa é a avaliação que faço.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito 
obrigado, Senador Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Então, 
não recuse peremptoriamente. Pelo menos hoje V. Exª 
diz: “Se for aberta, eu aceito.” Ótimo. Já sabe a Presi-
denta Dilma, quem sabe, nesses termos, convidando 
a oposição para, abertamente, todos dialogarem, ela 
e os membros da oposição, quem sabe tenhamos um 
debate no mais alto nível, a exemplo dos diálogos que 
se estabeleceram um dia, quando o Presidente Fernan-
do Henrique Cardoso esteve no Palácio do Planalto, 
por ocasião da instalação da Comissão da Verdade. 
Meus cumprimentos. 

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Mui-
to obrigado, Senador Suplicy. O Presidente Fernando 
Henrique Cardoso foi a uma solenidade e assistiu à 
solenidade. Então, não houve um diálogo com o Pre-
sidente sobre problemas do País.

V. Exª é um homem de boa-fé e, por isso, eu o 
admiro muito. No entanto, não me parece que no Go-
verno há boa-fé. Não há boa-fé nestas propostas. Eu 
quero dizer a V. Exª que nós não temos o direito de ge-
rar falsa expectativa diante desse momento de revolta 
popular histórica no País. Nós não temos o direito de 
escamotear a realidade, de mistificar, de buscar o di-
versionismo para fugir ao desgaste dessa indignação 
que há no Brasil. 

Nós não temos o direito, no linguajar bem popu-
lar, de rasgar dinheiro público, realizando um plebiscito 
cujo produto final já está comprometido até pela falta 
de tempo. Não. Eu lamento dizer, porque encontro aqui 
companheiros que eu respeito, que defendem o plebis-
cito, eu lamento dizer que eu considero irresponsável, 
inconsequente e irresponsável a proposta do plebiscito 
nos termos postos pela Presidência da República. E 
fala-se em elencar cinco indagações ao povo brasileiro, 
como se isso fosse suficiente para esclarecer dúvidas 
existentes em relação à reforma política. 
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O que o País deseja é muito mais do que essa 
encenação. Sou contra. A oposição não pode cometer 
esse equívoco histórico, aceitando o convite para um 
cafezinho no Palácio do Planalto. Nós não podemos 
ser coadjuvantes da incompetência. Nós não podemos 
ser coadjuvantes da encenação.

(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Nesse 

espetáculo de encenação, querem a oposição como 
coadjuvante, e nós não podemos aceitar, Sr. Presidente. 

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DO SR. SENADOR ALVARO DIAS

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, a presidente Dilma dedicou parte do 
seu domingo para uma reunião com ministros e au-
xiliares diretos. Segundo várias agências de notícias 
ela não acompanhou a final entre Brasil e Espanha e 
desviou o olhar de um Maracanã orçado em mais de 
um bilhão de reais. Indagado sobre a pauta da reunião, 
o ministro da Saúde desmentiu que as questões trata-
das envolvessem o plebiscito e que o encontro estava 
centrado nos “hospitais”.

Nesta segunda-feira, a presidente reúne às 16h00 
horas o seu mastodôntico ministério. Ainda há tempo de 
Sua Excelência cancelar a reunião com os 40 ministros 
(incluído o ministro da Propaganda) e se deslocar para 
a cidade do Rio do janeiro para ir ao encontro da Douto-
ra Juliana Mynssen da Fonseca Cardoso, cirurgiã geral 
no Hospital Estadual Azevedo Uma. A referida médica 
agendou um encontro com a presidente para que ela 
conheça a realidade da saúde e dos hospitais no Brasil. 
Atenda o chamado da Doutora Juliana, presidente Dilma, 
e vivencie o caos da saúde em nosso País, um cenário 
bem distinto daquele traçado nas reuniões palacianas. O 
encontro foi marcado, basta Vossa Excelência compare-
cer. O endereço é o seguinte, pode anotar: Rua Teixeira 
de Freitas, nº 30 – bairro do Fonseca – em Niterói – RJ. 
Se sua assessoria não disponibilizou o que escreveu a 
Doutora Juliana na edição de ontem do Jornal O Globo, 
eu aqui reproduzo, Senhora Presidente:

“...Nesses últimos dias de protestos nas ruas e 
nas mídias brigamos por um país melhor. Me-
nos corrupto. Transparente. Menos populista. 
Com mais qualidade. Com mais macas. Com 
hospitais melhores, mais equipamentos e que 
não faltem medicamentos. Um SUS melhor. 
Briguei pelo filho do paciente ajoelhado. Por 
todos os meus pacientes. Por mim. Por você. 
Por nós. O SUS é nosso. Não tenho palavras 
para descrever o que penso da “Presidenta” 
Dilma. (Uma figura que se proclama “a pre-

sidenta” já não merece minha atenção). Mas 
hoje, por mim, por você, pelo meu paciente na 
cadeira, eu a ouvi. A ouvi dizendo que escutou 
“o povo democrático brasileiro”. Que escutou 
que queremos educação, saúde e segurança 
de qualidades. “Qualidade”... Ela disse. E disse 
que importará médicos para melhorar a saú-
de do Brasil....Para melhorar a qualidade.... ?
Sra. “presidenta”, eu sou uma médica de qua-
lidade. Meus pais são médicos de qualidade. 
Meus professores são médicos de qualidade. 
Meus amigos de faculdade. Meus colegas de 
plantão. O médico brasileiro é de qualidade. 
Os seus hospitais è que não são. O seu SUS 
é que não tem qualidade. O seu governo é 
que não tem qualidade. O dia em que a Sra 
‘’presidenta” abrir um Hospital Estadual, pegar 
um remédio na fila do SUS e falar que isso é 
de qualidade, aí conversaremos.”

O que escreveu a Dra Juliana em tom realista, 
mas respeitoso, não pode mais ser ignorado ou dri-
blado pelo simulacro do marketing ufanista adotado 
nos últimos anos.

Não podemos ignorar o libelo da cidadania voca-
lizado pela médica cirurgia geral no artigo “Médicos de 
qualidade, hospitais abaixo da qualidade”. Reproduzo 
outro trecho:

“Há alguns meses eu fiz um plantão em que 
chorei. Não contei à ninguém (é nada fácil com-
partilhar isso numa mídia social). Eu, cirurgiã-
-geral, ‘do trauma’, médica ‘chatinha’, precep-
tora ‘bruxa’, que carrego no carro o manual da 
equipe militar cirúrgica americana que atendia 
no Afeganistão, chorei.
Na frente da sala da sutura tinha um paciente 
idoso internado. Numa cadeira. Com o soro 
pendurado na parede num prego similar aos 
que prendemos plantas (diga-se: samambaias). 
Ao seu lado, seu filho. Bem vestido. Com fala 
pausada, calmo e educado. Como eu. Como 
você. Como nós.
Perguntava pela possibilidade de internação 
do seu pai numa maça, que estava há mais 
de um dia na cadeira. Ia desmaiar. Esperou, 
esperou, e toda vez que abria a portinha da 
sutura ele estava lá. Esperando. Como eu. 
Como você. Como nós.
Teve um momento que ele desmoronou. Se 
ajoelhou no chão, começou a chorar, olhou 
para mim e disse ‘não é para mim, é para o 
meu pai, uma maca’. Como eu faria. Como 
você. Como nós.
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Pensei ‘meu deus do céu, com todos que pas-
sam aqui, justo eu... Nãoooo.....Porque se cho-
rar eu choro, se falar do seu pai eu choro, se 
me der um desafio vou brigar com 5 até tirá-
-lo daqui’.
E saí, chorei, voltei, briguei e o coloquei numa 
maca retirada da ala feminina.
Já levei meu pai para fazer exame no meu HU. 
O endoscopista guando soube que era meu 
pai, disse “por que não me falou, levava no 
privado, Juliana!” Não precisamos, acredito 
nas pessoas que trabalham comigo. Que me 
ensinaram e ainda ensinam. Confio. Meu irmão 
precisou e o levei lá.
Todos os nossos médicos são de hospitais pú-
blicos que conhecemos, e, se não os usamos 
mais, é porque as instituições públicas care-
cem. Carecem e padecem de leitos, aparelhos, 
materiais e medicamentos.
Uma vez fiz um risco cirúrgico e colhi sangue 
no meu hospital universitário. No consultório de 
um professor ele me pergunta: ‘e você confia?’.
Se confio para os meus pacientes tenho que 
confiar para mim.”

No seu fortíssimo depoimento, testemunho vivo, 
verdadeiro, de uma médica, cirurgia geral, cidadã bra-
sileira, ela clama:

“Eu pratico a medicina. Ela pisa em mim al-
guns dias, me machuca, tira o sono, dá rugas, 
lágrimas, mas eu ainda acredito na medicina. 
Me faz melhor. Aprendo, cresço, me torna hu-
mana. Se tenho dívidas, pago-as assim. Faço 
porque acredito.”

Presidente Dilma Rousseff: desta tribuna, eu e 
tanto outros pares que integram a oposição, falamos 
com Vossa Excelência quase que diariamente, Hoje, 
uma segunda-feira, eu transcrevo o convite formulado 
ontem pela Dra Juliana Mynssen da Fonseca Cardo-
so e que avalio deveria ser atendido. É um encontro 
marcadol

“Não cuspa na minha cara, não pise no meu di-
ploma. Não me culpe da sua incompetência. Somos 
quase 400mil, não nos ofenda. Estou amanhã de plan-
tão, abra uma ficha, eu te atendo. Não demora, não. 
Não faltam médicos, mas não garanto que tenha onde 
sentar. Afinal, a cadeira é prioridade dos internados. 
Hoje, eu chorei de novo.

Não haverá prejuízo algum, Senhora Presiden-
te, cancelar a reunião agendada para hoje com o seu 
1º escalão. Sua equipe econômica deixou de ser crí-
vel já faz algum tempo. 0 presidente e a diretoria do 
Banco Central estão acuados diante das manobras 
contábeis, das diretrizes desencontradas emanadas 
de sua liderança, 0 seu “ministério” atua sem qual-
quer articulação. 0 desempenho das Pastas setoriais 
é pífio, claudicante em todas as vertentes gerenciais. 
O planejamento estratégico foi banido e deu lugar ao 
improviso gerencial. A lógica é propaganda da hora 
ditada pelo “ministro do marketing”. A Petrobras e o 
BNDES são caixa-pretas que atuam à margem da fis-
calização, seja do Congresso Nacional ou da Corte de 
Contas. Não há transparência em vários quadrantes 
de sua administração.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO. 
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º, 
do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o Sr. 
Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Esse foi o Senador Alvaro Dias, que teve o tem-
po necessário para expressar o seu ponto de vista, e 
vários Senadores o apartearam, para o bom debate.

Neste momento, Senador Francisco Dornelles, 
do PP do Rio de Janeiro, com a palavra, como orador 
inscrito.

Senador Jarbas.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 

– PE) – V. Exª pode me informar qual é a posição para 
a minha fala?

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – V. Exª é o terceiro na sequência.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – Muito obrigado.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP 
– RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Go-
verno anunciou, na semana última, a convocação de 
uma constituinte exclusiva para votar a reforma política. 
Sem entrar nos aspectos jurídicos dessa convocação 
anunciada, eu queria dizer que, sob o aspecto político, 
é extremamente perigosa a ideia de uma convocação 
de uma constituinte exclusiva. Em primeiro lugar, teria 
sido convocada para a reforma do sistema político; em 
segundo lugar, poderia convocar outra para a reforma 
da ordem social; convocar outra para a reforma da or-
dem econômica. A constituinte exclusiva é um caminho 
que propunha reformar a Constituição atual, agredindo 
a própria Constituição, ignorando os mecanismos que 
ela possui para ser reformada.

Agora, felizmente, o Governo chegou à conclusão 
da inconveniência e da impossibilidade da convocação 
de uma assembleia constituinte exclusiva e correu 
para o plebiscito. Ora, Sr. Presidente, o plebiscito não 
pode tratar de assuntos com a complexidade de uma 
reforma política.

Eu quero aqui mencionar alguns artigos e algu-
mas análises feitas pela imprensa brasileira em relação 
a esse plebiscito. 

Jornal O Globo, quinta-feira, 27: “Este tipo de 
consulta popular é inadequado para temas complexos 
como uma reforma política. Só favorece a partidos que 
têm máquina e eleitores fiéis...” O Estado de S.Paulo, 
dia 27 de junho: “Trata-se de um rematado absurdo: 
plebiscitos são formas de democracia direta aplicáveis 
a decisões do tipo binário...” Jornal Valor Econômico, 
27: “Risco é o de se criar um Frankenstein institucional.” 

Revista Veja: 

Plebiscito é golpe. 

O Plebiscito proposto [...] é um golpismo por di-
versos motivos. Primeiro porque, se ninguém de 
bom senso discorda da tese de que o Brasil pre-
cisa de uma reforma do sistema político, também 
não se encontra ninguém igualmente [...] que ache 
[necessário ser feito através de um plebiscito].

Sr. Presidente, eu pediria, inicialmente, que es-
ses artigos do jornal O Estado de S.Paulo, do jornal 
O Globo e do Valor Econômico, que vou encaminhar 
a V. Exª, sejam publicados na íntegra.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – V. Exª será atendido, com certeza.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Nós, do Partido Progressista, elencamos todas 
as situações relacionadas com a reforma eleitoral: sis-
tema eleitoral, sistema majoritário, voto distrital. Há o 
voto majoritário uninominal, o voto majoritário plurino-
minal, o distritão. Há ainda o critério para delimitação 
de distritos, que pode ser o geográfico ou o populacio-
nal. Como vai aparecer isso na cédula de plebiscito? 

Segundo, sistema proporcional: sistema propor-
cional de lista fechada, sistema proporcional de lista 
aberta – mais dois. Depois, há o misto: voto majoritário 
uninominal com turno único e sistema proporcional com 
lista fechada – é uma combinação –; voto majoritário 
uninominal com turno único e sistema proporcional de 
lista aberta; voto majoritário plurianual e sistema pro-
porcional com lista fechada; voto majoritário plurianual 
e sistema proporcional de lista aberta; distritão e sis-
tema proporcional de lista fechada; distritão e sistema 
proporcional de lista aberta.

Só aqui, Sr. Presidente, são mais de 15 opções 
que não poderiam deixar de figurar numa cédula de 
plebiscito, porque, se, numa reforma política, não es-
tiverem incluídos na cédula de um plebiscito certos 
aspectos ou pontos que meu Partido defende, nós 
vamos impugnar, porque a cédula do plebiscito pode 
se tornar um golpe contra a opinião popular, na medi-
da em que ela não incluir hipóteses e situações que 
existem numa reforma política.

Financiamento eleitoral e partidário: sistema misto 
de financiamento eleitoral, formado por recursos pú-
blicos e privados; financiamento exclusivo, público e 
exclusivo para campanha majoritária, para campanha 
proporcional; financiamento exclusivo para determina-
do tipo de eleição.

Coligações: proibir coligações em todas as elei-
ções; proibir coligação proporcional para a Câmara 
dos Deputados ou para as Assembleias, ou para as 
Câmaras de Vereadores.

Obrigatoriedade do voto: facultativo ou obrigatório.
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Reeleição: é proibida, é vedada a reeleição. É 
permitida a reeleição? Em que condições?

Sr. Presidente, o receio que tenho de um ple-
biscito é que ele realmente possa se tornar um golpe 
contra a opinião e contra o povo, porque, através de 
uma cédula, eu posso fazer do plebiscito um golpe. 
Se eu boto três ou quatro opções numa cédula e se 
parte do povo e dos partidos querem outras opções, 
vão ficar fora? Não vão poder opinar? 

Plebiscito pode se tornar um golpe, sim; um golpe 
contra as instituições, dependendo da maneira como 
forem feitas as cédulas. O assunto de um plebiscito, a 
complexidade... Ou teríamos aqui uma cédula com 50 
soluções – e é impossível fazer um plebiscito assim –, 
ou simplesmente vamos fazer uma cédula reduzida, 
desconsiderando situações que parte da sociedade 
deseja.

Senador Cristovam, com muita honra.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 

Senador Dornelles, não quero atrapalhar o andamento 
do seu discurso...

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Por favor, V. Exª só... 

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Por isso eu estava me reservando para falar ao final. 
Mas quero dizer da minha satisfação de ter lido pelos 
jornais a sua posição e de ver a ênfase com que o se-
nhor está falando. Hoje, eu fiz um discurso inspirado em 
parte na sua ideia, que eu chamei de plebiscito pleno. 
Ou seja, quer fazer plebiscito, então ponha todas as 
perguntas; as cinquenta, ou sessenta, ou cem, o que 
é impossível. Eu não tive foi força de dizer que isso é 
um golpe. Mas aqui quero dizer que assino embaixo 
da sua palavra. Um plebiscito em que a autoridade que 
consulta escolhe as perguntas de sua própria vontade, 
inclusive define como apresentar a questão pode, sim, 
como o senhor disse e eu assino embaixo, ser golpe. 
Por isso, creio que devemos buscar outro caminho. Nós 
temos que assumir que o Congresso em si teria que 
fazer um esforço muito grande para apresentar uma 
boa proposta, porque temos um instinto de sobrevi-
vência. Vamos colocar nosso interesse político – e não 
estou dizendo interesse escuso, não; político – de ser 
eleito na hora de fazer reforma. A ideia era ter alguma 
assessoria pedida pelo Congresso. Cada vez que eu 
vou dar um parecer, eu consulto a assessoria do Con-
gresso. Por que não poderíamos ter uma assessoria 
de personalidades, ou de políticos, ou de ex-políticos 
que nos desse um documento que nós analisaríamos 
e submeteríamos a um referendo para o povo dizer sim 
ou não? Se dissesse não, faríamos de novo tudo. Se 
dissesse sim, estava aprovado. Quero dizer que deverí-
amos buscar, sim, um grupo que fizesse isso. E cheguei 

a levantar uma hipótese, que é excepcional, mas, em 
tempos excepcionais, as soluções tradicionais nunca 
são boas. Seria pedirmos ao próprio Poder Judiciário 
que nos assessorasse. Não é que tirasse o poder que 
temos, mas que nos assessorasse, que dissesse como 
deveriam ser as reformas a critério do Poder Judiciário. 
Um grupo pequeno, dirigido para isso. Nenhum deles 
podendo ser candidato. Aí analisaríamos e submeterí-
amos ao referendo. Agora, o plebiscito, escolhendo as 
perguntas e a maneira como escreve a questão, estou 
de acordo com V. Exª: é um golpe.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Senador Cristovam, fico extremamente honra-
do com o aparte de V. Exª e queria lembrar a todos os 
Senadores que o Presidente Sarney criou um grupo 
para uma reforma política. Ali houve um entendimen-
to de que uma reforma que modificasse o sistema de 
escolha dos representantes do povo teria que ser sub-
metida a um referendo. 

Então, acho que uma reforma política tem que 
ter concordância do povo, mas através de um referen-
do. O Congresso, dentro da sua missão específica de 
legislar, faria a proposta de uma reforma política e a 
submeteria ao povo, que diria sim ou não. 

Portanto, em relação a essa crítica que se faz ao 
referendo, dizendo que o povo poderia recusar uma 
proposta do Congresso, e daí, qual é o problema? O 
povo é soberano para apoiar ou recusar. Se recusar, 
como V. Exª disse, o Congresso que faça outra. Agora, 
o que não pode é simplesmente se fazer um plebis-
cito administrando a cédula. Como é possível colocar 
quatro questões para um plebiscito, ou cinco, ou seis? 

Realmente, devo dizer a V. Exª que considero 
que esse tipo de plebiscito pode ser um golpe. E estou 
plagiando a nossa revista Veja que, nesta edição de 
domingo último, tem como editorial “Plebiscito é golpe”. 

Senador Jarbas Vasconcelos.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (Bloco/PMDB – PE. 

Com revisão do aparteante.) – Meu caro Senador, 
Franciso Dornelles, apenas para dizer do meu respeito 
e da admiração que tenho por V. Exª, que sabe disso. 
Acredito que não só eu, mas toda a Casa reverencia-o 
como um homem público exemplar, como uma pessoa 
cordial, uma pessoa que sempre está de bom humor 
com seus colegas. Eu vou ocupar a tribuna daqui a 
pouco e um dos assuntos que vou abordar é exata-
mente este que V. Exª hoje, com sua experiência, traz 
à tribuna do Senado Federal. Fiquei realmente impres-
sionado com a leitura que fiz, no final de semana, nos 
jornais, mas sobretudo da “Carta ao Leitor” da revista 
Veja, que denomina o plebiscito defendido pela pre-
sidente Dilma de golpe. Eu gostaria de me incorporar 
ao seu discurso e manifestar minha total e completa 
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solidariedade a V. Exª, que é uma das vozes mais ex-
perientes que tem aqui nesta Casa. 

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Muito obrigado, Senador Jarbas Vasconcelos.

Eu diria claramente: eu considero que o plebiscito 
é manipulado por quem faz a cédula. Veja só, vamos a 
um exemplo prático: se eu coloco “voto majoritário em 
turno único”, pode ser voto majoritário em turno duplo. 
Ou pode ser um voto majoritário, distrital, para a eleição 
de vereador, não ser para deputado estadual, e não 
ser para federal. Agora, quando eu for para o misto, 
eu tenho 12 combinações. E se não for colocada uma 
das combinações que um partido defende, ele pode 
impugnar na Justiça, sob o fundamento de que sua 
opção não está sendo apresentada ao povo. De modo 
que eu acho que o plebiscito feito com poucas opções 
é golpe, e feito com muitas opções é impraticável. Por 
isso, seria a hora de nós irmos para o referendo, fa-
zermos uma grande reforma política, porque o Senado 
tem condições de votar com prazo curto, e submetê-la 
ao povo, por meio de um referendo.

Senadora Vanessa, é uma honra muito grande 
para mim.

A Sra Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Muito obrigada. (Fora do microfone.) O microfone 
está com problema. Agradeço o aparte que V. Exa me 
concede, Senador Dornelles. Primeiro, quero dizer 
do meu respeito, o respeito que nutro por V. Exa, pela 
experiência.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – É recíproco.

A Sra Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– É um dos Senadores que procuro ouvir com maior 
atenção aqui nesta Casa. Mas, neste momento, Se-
nador, eu ouso discordar de V. Exa.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Cuidado, senão eu mudo de opinião!

A Sra Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Eu ouso discordar. Acho que já tive a oportunidade 
de dizer que, quando as reformas são profundas – e 
quando falamos de reforma no sistema político brasi-
leiro, estamos falando de reformas profundas –, eu não 
tenho dúvida nenhuma de que o ideal é que possamos 
dividir essa reforma com a população brasileira. Tenho 
dito que isso é o mais importante. Se vai acontecer por 
plebiscito ou por consulta posterior à aprovação o refe-
rendo, eu já acho secundário. Eu acho que a decisão 
principal, Senador Dornelles, é chamar a população 
brasileira para que ela dê sua opinião em relação a 
essa matéria. Agora, considerar um golpe? O que é 
um golpe? A iniciativa... Aqueles que defendem o ple-
biscito estariam querendo promover um golpe? O que 
é um golpe? Desobedecer às leis instituídas? Atentar 

contra as leis instituídas? É promover uma ruptura de 
poder? Entendo o golpe como isso. E acho que que-
rer buscar...

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – V. Exa me permite... Eu que pergunto: V. Exª me 
permite um aparte?

A Sra Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) – 
Eu até estou aqui procurando entender o que V. Exa diz. 
Tudo o que V. Exª diz talvez eu possa classificar como 
uma manipulação ou uma tentativa de fazer com que 
a população tenda a votar nisso, naquilo ou naquele 
outro. Agora, golpe, Senador, não concordo, porque 
jamais podemos classificar qualquer proposta de ple-
biscito como golpe. Eu penso assim. Eu penso assim. 
Agora, se vamos levar a cabo, no País, um referendo 
ou um plebiscito, acho que nessa discussão cabe, mas 
não podemos nos perder nela. Vamos debater e va-
mos decidir o que queremos, a fim de que possamos 
tomar as providências o mais rapidamente possível, 
com toda a segurança institucional e constitucional, 
inclusive. Agradeço o aparte de V. Exª, mais uma vez 
pedindo perdão por ousar discordar de V. Exª, mas não 
considero que a iniciativa daqueles que defendem – eu 
defendo o plebiscito – seja a possibilidade de promover 
um golpe no País. De jeito nenhum.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP 
– RJ) – Senadora Vanessa, V. Exª sabe também do 
respeito e da admiração que tenho pela sua pessoa. 
Seus argumentos são sempre tão bem colocados que 
as pessoas têm que ter muita firmeza para não mudar 
de opinião quando discutem com V. Exª, mas, desta 
vez, nem mesmo a eloquência e a clareza de V. Exª 
me fazem mudar de opinião. 

Golpe é um plebiscito com cinco itens colocados 
em uma cédula, e que tira da opinião pública, do povo, 
o direito de fazer outras opções; golpe é a pessoa sim-
plesmente tratar de um assunto tão sério, corrido, em 
30 dias, sem poder esclarecer a população; golpe é 
querer pegar uma grande campanha publicitária com 
partidos que terão a maior parte do horário eleitoral 
para vender ideias e certos princípios. De modo que 
golpe é o plebiscito da maneira que está sendo feito e 
anunciado, com cinco, seis itens. É golpe! E, se tiver 
mais quesitos, ele simplesmente não pode ser votado, 
não pode haver uma escolha com 50 itens; por isso 
que o caminho para ouvir o povo – e acho que o povo 
tem que ser escutado – seria o referendo. Fazemos 
uma reforma política e, depois, apresentamos ao povo, 
para que ele diga sim ou não.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Senador Dornelles, permita-me fazer um pequena 
homenagem aqui aos alunos do Instituto Federal de 
Brasília, Ensino Médio, Gama (DF).
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Sejam bem-vindos.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 

RJ) – Senador Suplicy, muita satisfação dar a V. Exª 
o aparte.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dor Francisco Dornelles, quero ponderar a V. Exª que, 
na definição de um plebiscito, há que se definir com 
muita clareza as opções. Mais do que isso, há a defini-
ção estabelecida na Constituição e na regulamentação 
do plebiscito, que aqueles que têm uma opinião terão 
tempo para defendê-la nos meios de comunicação. E 
aqueles que têm opinião contrária, divergente, outra 
posição, deverão ter o mesmo tempo em igualdade de 
condições. Essa é a regra do plebiscito. De maneira 
que, mesmo que seja uma, duas, três, quatro, cinco ou 
dez, ou em maior número, conforme V. Exª menciona, 
eventualmente até cinquenta alternativas ou temas a 
serem discutidos, há que se defender e colocar com 
muita clareza, por todos os participantes, e obviamen-
te isso inclui a participação de todos os partidos. uma 
concordância sobre como se realizará a consulta. Da 
mesma maneira, se decidirmos, em um diálogo entre 
Executivo e Congresso Nacional, pelo referendo. Da 
mesma maneira, na hora de realizar o referendo, regras 
de natureza semelhante estarão bem definidas para os 
dois ou três lados. Por exemplo, numa das questões 
que V. Exª mencionou, a natureza do financiamento, 
se público, se privado, se privado apenas de pessoas 
físicas com limite de doação e proibição de pessoas 
jurídicas. Aí já seriam três alternativas. Então, há que 
se ter clareza na definição das mesmas, na explicação 
para que o povo bem informado possa tomar a decisão. 
E assim por diante, cada um dos temas, tais como V. 
Exª sugeriu. E é perfeitamente possível, Senador Dor-
nelles, que cheguemos a um entendimento para que 
aquilo que seja possível fazer num espaço de tempo, 
digamos até outubro, para ser válido nas eleições de 
2014, seja examinado por obra de consulta a todos e 
consenso, inclusive entre oposição e situação. Mas 
poderá haver um desdobramento para o futuro. Temas 
de maior complexidade, como, por exemplo, há aque-
les que defendem a unicameralidade, e há outros que 
defendem a continuidade da existência de Câmara dos 
Deputados e do Senado. Quem sabe um tema dessa 
ordem possa ser... 

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP 
– RJ) – Seria importante também que isso figurasse 
na cédula. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ... 
possa ser...

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Eu defendo isso. Inclusive, quanto mais extensa 

for a cédula, eu admitiria até o imposto de renda ne-
gativo nessa cédula como reforma política.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quem 
sabe, se levarmos adiante a proposta, já aprovada em 
lei, da renda básica de cidadania universal para todos 
e a natureza dos recursos que irão financiá-la, isso 
também estará presente numa consulta popular. Eu 
ficaria imensamente contente. E agradeço a sugestão 
de V. Exª. Mas eu também, assim como a Senadora 
Vanessa, não considero que uma consulta de natureza 
plebiscitária ou um referendo possam ser classifica-
dos de golpe. Isso depende muito de como se esta-
belecerão as regras de informação à população e de 
consulta à população. 

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Senador Suplicy, agradeço muito o aparte de V. 
Exª, que muito honra a minha exposição. Eu queria 
dizer a V. Exª que um plebiscito com itens reduzidos 
pode ser um golpe contra a sociedade e, com a am-
plitude dos itens, pode se tornar inviável. 

O ex-Presidente da República, nosso prezado 
amigo Lula, recorria sempre ao futebol em certas 
áreas políticas. Imagine V. Exª se fosse um plebiscito 
com a pergunta de quais são os melhores times do 
Brasil, Cruzeiro, Atlético, Internacional ou Grêmio, só 
os quatro. E quem achasse que seriam outros ficaria 
fora da reconsulta? 

De modo que as questões que vão vigorar na 
cédula de plebiscito, se forem muito restritas, podem, 
sim, se tornar um golpe contra a sociedade, e se fo-
rem extensas, realmente, tornam inviável a realização 
do plebiscito.

Com a palavra o Senador Cícero Lucena; em se-
guida, com uma honra enorme, ao Presidente Sarney.

O Sr. Cícero Lucena (Bloco/PSDB – PB) – Se-
nador Dornelles, na semana passada, em um aparte 
ao pronunciamento do Senador Aécio nesta Casa, V. 
Exª tratou desse tema, e tratou de forma muito simples 
e objetiva, chamando, tachando e reafirmando que a 
proposta da reforma constitucional exclusiva para a 
reforma política era um golpe. Sem dúvida alguma, 
isso contribuiu de forma marcante para que o tema 
fosse enterrado por parte daqueles que tiveram a in-
felicidade de não só pensar, mas, mais do que pensar, 
de anunciar. Então, eu quero dizer a V. Exa que tenho 
acompanhado e que me somo a V. Exa no sentido de 
total reconhecimento à lucidez do seu pronunciamento 
e do seu posicionamento, porque nós não podemos, 
de forma açodada – o procedimento açodado nunca 
foi um bom conselheiro –, tentar resolver as questões, 
principalmente no momento em que todos nós temos 
que ter a capacidade e a humildade de ouvir as ruas, 
o que as ruas estão a nos dizer. Estão a nos dizer 
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que querem um Congresso eficiente, que querem um 
Congresso participativo, democrático. Nós temos aqui 
várias ideias e vários projetos em todos os setores, 
que precisam ser discutidos, amadurecidos, e aí, sim, 
oferecidos à sociedade, quando for o caso, para um 
possível referendo. Então, eu quero cumprimentar V. 
Exa por mais essa demonstração. Já é pública e notória, 
para todos nós, a lucidez de V. Exa. Eu dizia há pouco 
a uma Senadora que, daqui a pouco, se o Governo 
achar que para a questão da importação de médicos 
deve haver um plebiscito, vamos ter até plebiscito para 
dizer se importamos médicos ou não. 

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP 
– RJ) – Senador Cícero Lucena, agradeço imensa-
mente o aparte de V. Exa. Saber que V. Exa concorda 
com os princípios, com a ideia que eu apresentei me 
honra muito. 

Presidente Sarney, antes de V. Exa aqui chegar e 
antes de eu dar o aparte a V. Exa, eu mencionei que, 
tão logo assumiu V. Exa a Presidência, criou uma co-
missão de reforma política, que concluiu os trabalhos e 
apresentou 12 ou 14 propostas, que foram aprovadas 
na Comissão de Justiça. 

Nós defendemos, na Comissão, que elas deve-
riam ser submetidas a um referendo. De modo que a 
minha posição é que uma reforma política, principal-
mente aquela que modifica o sistema de escolha dos 
representantes do povo, é sujeita a um referendo. Eu 
me posicionei contrário ao plebiscito porque acho que, 
dependendo da cédula em que for feito, ele pode ser 
um desrespeito e um golpe contra a sociedade. 

Eu falei isso antes de V. Exa chegar. V. Exa não 
sabe com que honra eu dou a V. Exa o aparte. Que 
honra, para mim, receber um aparte de V. Exa. 

O Sr. José Sarney (Bloco/PMDB – AP) – Senador 
Francisco Dornelles, infelizmente, eu não tive oportu-
nidade de ouvir o pronunciamento de V. Exª, somente 
agora cheguei aqui ao plenário. Mas, ao ouvi-lo tratar 
de problemas relativos a reforma política, o meu dese-
jo era fazer um testemunho, um dever de consciência, 
de que V. Exª é um homem público que tem prestado 
relevantes serviços a este País, nas diversas funções 
que ocupou, nos cargos que exerceu, dando sempre 
uma contribuição excepcional à vida pública brasileira. 
E, aqui no Senado Federal, V. Exª é uma voz sempre 
ouvida, uma experiência sempre presente que é uma 
fonte de socorro para todos nós. Quero justamente 
relembrar isso que V. Exª acaba de dizer. Ao assumir 
a Presidência do Senado, pedi a V. Exª que aceitasse 
assumir uma comissão formada pelos Senadores que 
se interessavam pelo assunto da reforma política, para 
que nós déssemos uma contribuição importante, para 
que o Senado pudesse, de uma vez por todas, dar um 

passo em frente nesse problema que já remanesce 
durante tanto tempo em nosso País. Essa comissão 
concluiu o seu trabalho, brilhantemente, como me so-
corre o Senador Aloysio Nunes, e esses projetos fica-
ram ai. Infelizmente, tem faltado uma visão política da 
nossa Casa e uma visão da necessidade premente de 
nós resolvermos este problema de uma vez por todas. 
Na realidade,...

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Desculpe-me a interrupção, Presidente, mas já 
passaram inclusive pela Comissão de Constituição e 
Justiça da Casa; a grande maioria deles já está pronta 
para ser votada.

O Sr. José Sarney (Bloco/PMDB – AP) – E V. 
Exª, uma vez mais, me socorre, dizendo que nós já 
estamos avançados nessa direção. Eu reconheço que 
o desenvolvimento tem três faces, como V. Exª bem 
sabe: a face econômica, a face política e a face social. 
Na parte econômica, o Brasil teve um desempenho ex-
traordinário de tal modo que nós podemos sintetizar 
isso em sermos hoje a sexta economia mundial. Na 
parte social, nós também tivemos um desenvolvimen-
to fantástico, que foi capaz das conquistas que foram 
feitas no Brasil. Basta dizer que, nos últimos dez anos, 
o salário mínimo triplicou, teve um aumento de 330%. 
Aquele sonho que nós tínhamos, no passado, de um 
salário mínimo de US$100, hoje, já é uma coisa que 
desapareceu. Conquistamos muitas dessas aspirações 
que o povo tinha para melhorar a sorte das pessoas. 
Na parte política, contudo, Senador Dornelles, sabe 
V. Exª, que nós, em vez de avançar, regredimos. As 
nossas instituições políticas remontam, muitas delas, 
ao século XIX, como essa coisa que é impossível, que 
só remanesce no Brasil, que é o voto proporcional 
uninominal, que é a fonte de todas as mazelas que a 
política brasileira tem enfrentado. O voto uninominal 
da maneira praticada pelo Brasil só existe em nosso 
País. Não existe em lugar nenhum do mundo e foi ele 
o responsável pela degradação da vida pública, pela 
corrupção que invadiu as eleições, pela diminuição 
do prestígio da classe política em âmbito nacional, 
pela proliferação de partidos. E Duverger já dizia, em 
seu famoso tratado sobre política, que o voto majo-
ritário leva a uma concentração de partidos e o voto 
proporcional leva a uma fragmentação de partidos, 
o que torna impossível a sustentação dos governos. 
Isso tudo aconteceu por causa disso, e nós ainda não 
demos uma solução de que o País necessita. Portan-
to, a contribuição foi dada pelo Senado. Nós tivemos 
essa comissão que V. Exª presidiu. Seria importante 
que, neste momento em que o povo clama por uma 
reforma política, nós fizéssemos apenas duas coisas: 
nós fizéssemos o que se refere a acabar com o voto 
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proporcional uninominal – isso seria a maior reforma 
política e, daí, decorreria a solução de todos esses 
outros problemas –; e que nós pudéssemos encontrar 
uma fórmula de financiamento de campanhas, ou o 
financiamento total pelo governo, ou o financiamento 
misto, que já existe, porque o governo paga as televi-
sões, paga a propaganda eleitoral gratuita que existe. 
Então, com essas duas soluções, nós poderíamos 
avançar imediatamente e, depois, discutir o plebiscito, 
discutir o referendo, discutir todas as outras reformas 
que pudéssemos fazer. Se nós fizéssemos essas duas 
coisas que V. Exª resolveu nos projetos que encami-
nhou, nós daríamos um passo extraordinário para a 
mudança dos costumes políticos brasileiros.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP 
– RJ) – Sr. Presidente, muito obrigado. Eu fico extre-
mamente honrado de receber um aparte de V. Exª, de 
quem fui Ministro da Fazenda e por quem tenho um 
apreço muito grande.

Eu quero deixar bem claro que eu concordo ple-
namente com V. Exª de que a grande distorção da vida 
política brasileira é motivada pelo sistema proporcional 
de lista aberta. Pior que o de lista aberta só o sistema 
proporcional de lista fechada, como alguns estão pro-
pondo neste momento.

O Sr. José Sarney (Bloco/PMDB – AP. Fora do mi-
crofone.) – Não existe em lugar nenhum do mundo isso.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Sr. Presidente, o senhor sabe da minha posição 
em relação à votação para câmaras; eu defendo o voto 
majoritário, principalmente na impossibilidade de uma 
divisão em distritos, o chamado “distritão”, em que cada 
Estado é um distritão, e são eleitos os mais votados.

Mas, no momento, Presidente, não estou defen-
dendo nem a tese do que eu desejo, ou do que eu não 
desejo. O que eu estou discutindo é que um plebiscito 
não pode apresentar à sociedade três ou quatro op-
ções, quando existem cinquenta opções para serem 

examinadas. Por isso, acho que o plebiscito, da ma-
neira como for feita uma cédula, pode se tornar uma 
agressão, um desrespeito à sociedade; e, se for feito 
realmente na sua plenitude, ele se torna impossível.

Presidente Sarney, para terminar, eu queria dizer 
a V. Exª que aqui, numa missão designada por V. Exª, 
apresentaram-se as seguintes sugestões: em suplên-
cia de Senador, reduzir o número de Senadores para 
dois e o Senador substitui, mas não sucede; data de 
posse; voto facultativo; reeleição; mandatos; coligações; 
financiamento de campanha; candidatura avulsa; do-
micílio eleitoral. Foram todos pontos apresentados. É 
um problema de decisão.

Agora, o importante é que eu acho que nós te-
mos que ficar atentos a esta proposta de plebiscito, 
que, no meu entender, tem só um objetivo, Presidente: 
introduzir o voto de lista no Brasil, através de uma op-
ção de quatro ou cinco perguntas que levem ao voto 
de lista, e, muitas vezes, se a opção não for completa, 
eu acho que pode se tornar um golpe contra a socie-
dade brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, eu pediria a V. Exª a transcrição 

dos seguintes artigos de jornal: Festival de demofilia, 
Estado de S. Paulo, do dia 27 de junho.

(Soa a campainha.)
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 

RJ) – A manipulação do plebiscito, jornal O Globo, do 
dia 27; Por que um plebiscito?, jornal Valor, do dia 27; 
O comissariado quer tungar o povo, Elio Gaspari, do dia 
26/6; Plebiscito é golpe, revista Veja, 30/6/2013. Que 
esses artigos fizessem parte do meu pronunciamento 
e pudessem ser transcritos na íntegra.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR FRANCISCO DORNELLES EM 
SEU PRONUNCIAMENTO
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I, §2º, 
do Regimento Interno.)
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Estado de S.Paulo – 27-6-13
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O Globo – 27-6-13
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Valor – 27-6-13
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – V. Exª será atendido na forma do Regimento, 
Senador Dornelles.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência comunica às Srªs. e aos Srs. 
Parlamentares que está convocada sessão conjunta 
do Congresso Nacional, a realizar-se no dia 3 de julho 
do corrente, quarta-feira, às 12 horas, no plenário da 
Câmara dos Deputados, destinada a comunicações 
da Presidência, leitura de vetos presidenciais e de-
mais expedientes.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Convidamos para usar a tribuna, neste momento, o 
nobre Senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, já se falou 
muito aqui e encerrou, há poucos instantes, belíssimo 
pronunciamento do Senador Dornelles, falando sobre 
o plebiscito. Como ele, também o Senador Jarbas fez 
comentário sobre o artigo “Carta ao Leitor”, da revista 
Veja, desta semana, que merece ser lido por todos, 
para que possamos fazer uma reflexão sobre este mo-
mento que o País está vivendo.

Primeiro, porque ninguém de bom-senso discorda 
da tese de que o Brasil precisa de uma reforma política. 
Também não se encontra ninguém, igualmente sen-
sato, que não seja motivado por outras razões e ache 
que isso deva ser feito via consulta popular.

Segundo, porque a iniciativa é uma tentativa ras-
teira de alguns partidos e do Governo de mudar de 
assunto, de lançar uma cortina de fumaça entre eles 
e os clamores populares.

Se há uma coisa que os manifestantes têm de-
monstrado à exaustão é que os brasileiros estão can-
sados de golpes baixos e de promessas vãs, Sena-
dor Jarbas Vasconcellos; de anúncios de metas de 
programas que, se formos verificar, não têm atendido 
aos desejos, aos anseios e à necessidade da nossa 
população.

Terceiro, porque não se faz plebiscito para jogar 
nos ombros das pessoas o peso de decisões sobre o 
funcionamento de coisas complexas. As pessoas não 
devem ser obrigadas a decidirem exatamente como 
as instituições devem funcionar. Elas querem sim-
plesmente que as instituições funcionem bem, que 
os funcionários públicos sejam imparciais e eficientes 
e que os políticos representem os seus eleitores nas 
assembleias, no Congresso ou nos cargos executivos.

É a gestão que está falhando, é o excessivo nú-
mero de Ministros e gastos elevados com custeio, e 

outras questões que não deixam o Brasil andar, como 
todos nós desejamos.

Hoje, já se fala nas sobreposições dos ministros 
palacianos. É ministro dando pitaco naquilo que não 
lhe cabe institucionalmente. Por outro lado, ficam os 
ministros decorativos, na melhor versão definida pelo 
ex-Ministro Nelson Jobim: “Uma é fraquinha e a outra 
não conhece Brasília.”

Pois bem, Srªs e Srs. Senadores, devo dizer que 
esta Casa tem o dever e a obrigação de discutir aquilo 
que as ruas estão ecoando: projetos, ideias, iniciativas. 
Nós podemos passar aqui dias e dias elencando item 
por item. Se for da saúde, por exemplo, podemos dis-
cutir que há pouco tempo esta Casa decidiu contra a 
regulamentação da Emenda nº 29, a mando e sob a 
orientação da Base do Governo, que sabe da impor-
tância do financiamento para que nós tenhamos uma 
saúde pública digna para atender à população.

Da mesma forma, temos projetos nesta Casa que 
fazem a desoneração por parte de muitos itens na área 
de saúde. Como é que se justifica, por exemplo, Sr. 
Presidente, que o próprio Poder Público, ao comprar 
equipamentos, pague impostos, quer seja em âmbito 
municipal, estadual ou federal? Pagar impostos onera 
os custos da saúde do próprio ente público. Da mesma 
forma, existem projetos, na área de saúde, que preci-
sam ser discutidos. Essa discussão não é através de 
um plebiscito, mas através do debate, das audiências 
públicas, das iniciativas parlamentares.

Hoje mesmo, recebi um e-mail que trata de um 
artigo publicado na Folha de S.Paulo. Este artigo diz 
o seguinte, Senador Jarbas:

Depredando a saúde da nação.
Como cidadão, fiquei deslumbrado com o cla-
mor que varre a nação. Como médico, e ligado 
à saúde, mergulhei em esperanças. Contudo, 
com a mesma velocidade com que esse sen-
timento aflorou, fui tomado por uma angústia 
incontida ao observar as manifestações oficiais.
Anunciou-se solenemente que seriam impor-
tados milhares de médicos estrangeiros e in-
jetados R$7 bilhões em hospitais e unidades 
de saúde. 
Também se propôs a troca de R$4,8 bilhões 
de dívidas dos hospitais filantrópicos por aten-
dimento médico e foi anunciada a criação de 
11.400 vagas de graduação em escolas mé-
dicas.
Perplexo, gostaria de dizer que essas propostas 
são tão surrealistas que não podem ter sido 
idealizadas por autoridades sérias, mas sim 
por marqueteiros afeitos à empulhação. Piores 
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do que os depredadores soltos pelas ruas, já 
que destroem vidas humanas.
A medicina exercida condignamente pressupõe 
equipes qualificadas, não apenas com médicos, 
mas também com enfermeiros, psicólogos e 
assistentes sociais. Exige instalações minima-
mente equipadas, para permitir diagnósticos e 
tratamentos mais simples. Necessita do apoio 
de farmácias, capazes de prover, sem ônus 
para os necessitados, as medicações essen-
ciais. Requer processos de higiene, assepsia e 
certo conforto, para dar segurança e respeitar 
a dignidade humana dos pacientes.
O que farão os médicos estrangeiros nas áre-
as remotas do Brasil apenas com termôme-
tros e estetoscópios nas mãos? Irão receitar 
analgésicos, antidiarreicos e remédios para 
tosse, o que poderia ser mais bem executa-
do por qualquer prático de farmácia, também 
afeito às doenças regionais. Médicos que, nos 
casos mais delicados, nem atestado de óbito 
poderão assinar, pois não conseguirão iden-
tificar a causa da infelicidade.
Pior ainda: como esses médicos conseguirão 
atuar limitados pela dificuldade de comunica-
ção, desqualificados para tratar doenças já 
erradicadas em países sérios, frustrados por 
viverem em regiões destituídas de condições 
mais dignas de existência para eles próprios, 
suas mulheres e seus filhos? Certamente tra-
tarão de migrar para centros mais prósperos, 
abandonando aqueles que nunca conseguirão 
expressar a desilusão.
Não custa lembrar que muitos países desen-
volvidos aceitam médicos estrangeiros, contu-
do nenhum deles atua sem ser aprovado em 
exames extremamente rigorosos, que atestam 
a elevada competência profissional.
Igualmente falaciosa é a proposta de incremen-
tar os recursos para a saúde. Num país como 
o Brasil, que gasta apenas 8,7% do seu Orça-
mento em saúde – muito menos que a Argen-
tina (20,4%) e Colômbia (18,2%) –, somente 
mal-intencionados poderão acreditar que um 
aporte de recursos de 0,7% do orçamento cor-
rigirá a indecência nacional na área da saúde.
Também enganadora é a ideia de se recorrer 
às instituições filantrópicas. Em situação fali-
mentar, deixam de pagar tributos porque não 
recebem do Governo os valores justos pelos 
trabalhos que prestam. Pelo mesmo motivo, 
serão incapazes de aumentar o já precário 
atendimento.

Quanto à criação de novas vagas para alunos 
de Medicina, nada mais irrealista. Para acomo-
dar os números apresentados, o governo teria 
que criar entre 120 e 150 escolas médicas. 
Com que recursos? Com que professores? 
Com que hospitais?
Presidente, termino pedindo desculpas pela 
minha insolência. Você, que é digna e tem his-
tória, não pode tergiversar perante o clamor 
de tantos filhos da Nação. Faça ouvidos mou-
cos ao embuste e combata de forma sincera 
os malfeitos. Assuma, de forma sincera e não 
dissimulada, a determinação política de prio-
rizar os recursos para as áreas sociais, para 
não ser tomada por angústia infinita ao cruzar 
com a multidão, entoando com indignação o 
canto de Chico Buarque: “Você que inventou a 
tristeza/ Ora, tenha a fineza/ De desinventar/ 
Você vai pagar e é em dobro/ Cada lágrima 
rolada/ Nesse meu penar”.

Esse artigo, publicado na Folha de S.Paulo, é do 
Dr. Miguel Srougi, 66 anos, pós-graduado em urologia 
pela Universidade de Harvard, Professor Titular de Uro-
logia da Faculdade de Medicina da USP e Presidente 
do Conselho do Instituto Criança é Vida.

Pois bem, Sr. Presidente. Isso demonstra o quanto 
nós precisamos debater. Essa é a opinião de um es-
pecialista, um médico e um humanista; porém, temos 
que dar chance ao contraditório. Temos que ouvir o 
governo dizer a sua posição de uma forma clara, e 
nós fazermos os devidos questionamentos. Esse é o 
papel de um País que é democrático, que é respon-
sável, que é sério.

Temos que debater a educação. Há propostas de 
educação em tempo integral, como a de minha iniciati-
va, até o ano de 2022. Há propostas do Senador Cris-
tovam Buarque, da federalização do ensino, e tantas 
outras iniciativas para a área da educação.

Temos de discutir a mobilidade urbana, onde 
estão as prioridades dos investimentos, a desonera-
ção, quando for o caso, do setor, bem como propostas 
que priorizem o transporte de massa com qualidade 
e dignidade.

Temos de discutir a questão da seca do Nordeste, 
de que tantas vezes já falei aqui. Espero que o clamor 
que hoje está nas ruas não tire a tão pequena atenção 
que o governo tem para com a região seca de nosso 
País; que haja a transposição das águas do Rio São 
Francisco para que possa estruturar uma garantia hí-
drica para o abastecimento humano daqueles Estados 
que tanto necessitam.

Por isso, Sr. Presidente, acho que quanto maior 
e quanto mais democrático for o debate, com esta 
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Casa a assumir seu papel, não de forma açodada, a 
ponto de as discussões das matérias serem rápidas e 
com posicionamentos equivocados, mas, sim, com a 
prática do processo democrático de ouvir os contradi-
tórios, de haver debates e que eles sejam estudados; 
que sejam feitas audiências públicas, mas que, ao se 
tomar a decisão para sua aprovação, seja aquela que 
melhor atenda à população.

A educação nos preocupa muito quando se fala 
também de financiamento. Eu sou favorável a se am-
pliar, sim, os recursos para a educação quando se tra-
ta de royalties.,O Brasil, conforme publicação de hoje 
no Estadão, gasta US$950,00 por aluno, enquanto 
a Coreia do Sul gasta US$5.446,00; Portugal gasta 
US$5.592,00; Japão gasta US$7.862,00, e os Estados 
Unidos gastam US$8.816,00 por aluno. Se nós, nesse 
eco das ruas, não formos a fundo na razão maior des-
sa desigualdade no Brasil, que é a concentração de 
renda no Governo Federal, apesar de a Constituição 
de 88 estabelecer transferência de responsabilidade 
na área de saúde, de educação, de mobilidade urbana 
e fez a partilha dos recursos federais, hoje o que há é 
a inversão, proporcionando uma grande concentração 
por parte do governo.

Então, falar em pactos A, B, C e D, sem se falar 
no Pacto Federativo, com uma melhor distribuição de 
renda, para que os Estados e Municípios, que vivem 
e sofrem e que sabem das soluções dos problemas, 
possam melhor aplicar esses recursos. Assim, o pro-
cesso tem de ser deslanchado com responsabilidade 
e agilidade, mas com um bom debate, porque saire-
mos todos ganhando.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Cícero Lucena, o Sr. 
Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Pedro Taques.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT 
– MT) – Muito obrigado, Senador Cícero Lucena.

Falará o Senador Paulo Paim pelo tempo regi-
mental.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Senador Pedro Taques, eu venho à tribuna, mais 
uma vez, para falar da situação muito, muito delicada 
dos trabalhadores do Aerus.

Sr. Presidente, informo que a ocupação da sede 
do Aerus, no Rio de Janeiro, continua mesmo com a 
pressão de seguranças e o corte de energia. Lá estão 
homens e mulheres, da antiga Varig, de 75 a 80, 90 
anos – a média fica em torno de 80 anos. Esses apo-
sentados, repito, com média de idade em torno de 80 

anos, não conseguem receber comida nem água no 
Instituto Aerus.

Recebi esse informe nesta manhã. Quatro segu-
ranças, na porta do Instituto, não permitem que ninguém 
entre no local ou saia dele, nem as sacolas com o café 
da manhã dos idosos podem ser passadas.

O interventor, José Pereira, que, apesar de haver 
garantido que não iria para o confronto com os idosos, 
ainda na sexta-feira, não gostou do protesto, pois o 
protesto foi transmitido ao vivo pela internet. Vivam as 
redes sociais! Cortou então a energia da sala onde es-
tão ainda os aposentados e condicionou seu retorno 
ao fim das transmissões. Quer dizer: não admite que, 
pela Internet, os aposentados possam dizer como é 
que se encontram naquela ocupação legítima, para que 
atendam às reivindicações básicas de um setor que 
está sem salário, praticamente, há dez anos.

Sr. Presidente, como o sistema funciona através 
de baterias, os aposentados seguiram transmitindo, 
sim, o que acontece naquele espaço on-line. E não 
tiveram dúvidas em solicitar o apoio de todos os que 
estavam do lado de fora. E, na opinião deles, foi por 
causa desse apoio e da pressão que o interventor 
voltou atrás e, felizmente, mandou religar a energia.

Sr. Presidente, esses aposentados do Aerus es-
tão desde quinta-feira, 27/06, ocupando uma sala do 
conjunto comercial da Rua do Ouvidor, nº 121, no 
centro do Rio de Janeiro, onde funciona o Fundo de 
pensão Aerus.

Lá, no 14º andar, os ex-funcionários da Varig e 
Transbrasil estão acampados pelos corredores e sa-
las da instituição e vêm dormindo no chão. Os mani-
festantes afirmam que não deixarão o local até que 
o Governo Federal envie um representante com uma 
solução para o impasse.

Eu faço, aqui, um apelo ao Governo Federal: é 
fundamental que vá lá um representante; pois pode 
acontecer o pior, infelizmente, até vir a falecer algum 
desses homens ou mulheres que estão lá, em situação 
precária, até por falta de remédios.

O problema atinge quase 10 mil aposentados e 
pensionistas, mais de 20 mil trabalhadores da ativa, 
que perderam seus depósitos no fundo que está sob 
intervenção da União há mais de sete anos.

Senador, eu vou passar em seguida a V. Exª, 
que tem acompanhado e trabalhado junto na busca 
de soluções.

O protesto conta com o apoio da Federação Na-
cional dos Trabalhadores em Aviação Civil (Fentac) e 
do Sindicato Nacional dos Aeronautas.

Os aposentados e pensionistas da antiga Varig 
e Transbrasil vivem um momento de desespero que 
deveria importar a todos nós, brasileiros e brasileiras.
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Repetimos: com uma média que vai de 70 a 85 
anos, esses senhores e senhoras estão recebendo 
hoje apenas 8% do valor a que têm direito devido às 
pensões e aposentadorias. É muito pouco! Essas pes-
soas estão passando por enormes dificuldades.

A vergonha é que tudo isso não é culpa deles, 
mas dos governos que deveriam ter fiscalizado o Ins-
tituto Aerus e não o fizeram. E eles é que estão pa-
gando a conta neste momento. Até o final do mês, 
eles receberão zero de salário; hoje, ainda, recebem 
um pouco menos do que um salário mínimo, alguns 
recebem R$150,00.

Sr. Presidente, pelo contrário, o órgão fiscaliza-
dor, durante anos, permitiu contratos lesivos ao Aerus, 
que resultaram na sua interdição, levando à diminuição 
gradativa dos benefícios. Somente os participantes do 
Aerus cumpriram com a sua parte no contrato, pois 
eles descontavam religiosamente em folha as suas 
contribuições.

Eles esperam há mais de sete anos por uma 
solução que signifique o pagamento de suas aposen-
tadorias. Eles sonham com a integralidade, mas hoje 
não estão recebendo quase que nada.

Isso é muito tempo para pessoas com idade tão 
avançada, que precisam urgentemente garantir o seu 
sustento, a sua alimentação, comprar medicamentos, 
reaver sua assistência médica. De aluguéis e planos 
de saúde nem dá para falar.

Estamos falando de mais de nove mil pessoas e 
suas famílias. O prejuízo alcança 20 mil, se contarmos 
com os participantes do Aerus demitidos da Varig, ou 
seja, os trabalhadores que estavam na ativa e nada 
receberam quando foram demitidos, além daqueles 
chamados aposentados e pensionistas do Fundo Aerus.

Sr. Presidente, outros milhares foram também 
demitidos da Vasp, da Transbrasil, da Rio Sul e da 
Nordeste.

Há cerca de treze anos os sindicatos perceberam 
o rombo do Aerus/Aeros, denunciaram o caso às auto-
ridades e vêm buscando uma solução, mas nenhuma 
resposta é dada. Há saída para essa questão, mas a 
agilidade depende da vontade política do Governo, do 
Congresso e do Judiciário. 

Os aposentados, com o apoio do Sindicato dos 
Trabalhadores da Fentac e também da Central Única, 
buscam uma saída.

A ação civil pública dos sindicatos contra a União 
responsabiliza a União pela falta de fiscalização do 
Aerus e obriga ao pagamento integral das pensões e 
aposentadorias. Os sindicatos já conquistaram o ganho 
de causa em primeira instância, mas a antecipação da 
tutela concedida não foi cumprida pela União, e um 
recurso conseguiu adiar o pagamento.

Na ação de defasagem tarifária da Varig contra 
a União, a indenização que seria paga à Varig está 
direcionada para o fundo de trabalhadores. É a única 
forma de pagar tanto o passivo trabalhista da empre-
sa como recuperar o Aerus, garantindo, inclusive, a 
recuperação do depósito dos trabalhadores da ativa.

A União já perdeu em todas as instâncias, mas 
segue recorrendo, e a decisão final será no Supremo 
Tribunal Federal.

Por isso, a minha avaliação, Srs. Senadores, é de 
que o protesto nas ruas é contra o Congresso, contra o 
Executivo, mas é também pela morosidade do Judiciário.

Essa questão do Aerus está há mais de dez anos 
lá, e, quando pensávamos que ia haver a decisão, cerca 
de quinze dias atrás, foi pedida, mais uma vez, vista. 
Esse julgamento já entrou na pauta do Tribunal. Em 
8 de maio, após o voto da Ministra Relatora, Cármen 
Lúcia, favorável aos idosos, infelizmente o Presidente 
do Tribunal, Ministro Joaquim Barbosa, pediu vista do 
processo.

Então, mais uma vez – sei que muitos já o fizeram, 
o Senador Alvaro Dias o fez –, faço respeitosamente 
um pedido ao Ministro Joaquim Barbosa: que devolva 
o processo ao Pleno, para que siga seu curso natural 
e cada Ministro vote com a sua consciência. Estou 
consciente de que eles acompanharão o parecer da 
Ministra Relatora.

Enfim, a situação dos aposentados e pensionis-
tas é, repito, desesperadora e precisa de uma solução. 
Muitos já faleceram no decorrer desse tempo, sem a 
possibilidade da compra de remédios e de manutenção 
de plano de saúde, como aqui eu já dizia.

A luta dos aposentados do Aerus é também um 
alerta a todos os brasileiros que têm plano de previdên-
cia privado. Todos têm que estar atentos, fiscalizando 
a gestão desses fundos e, principalmente, cobrando 
dos governantes uma ação fiscalizadora mais efetiva 
e meios de proteger os depósitos dos trabalhadores, 
para evitar que, no futuro, todos venham a perder.

Os aposentados e pensionistas do Aerus protes-
tam por justiça, protestam pelo que é seu, protestam 
por dignidade.

Diante dos fatos aqui descritos – Senador Alvaro 
Dias, vou passar para V. Exª –, fiz contato, na sema-
na passada, com o Advogado-Geral da União, Luís 
Inácio Adams, encarregado da mediação dessa triste 
realidade. A informação que recebi dele é que o caso 
foi encaminhado à Casa Civil, e ele espera retorno.

Expressei minhas preocupações com o confli-
to, pois as pessoas estão morrendo. Precisamos de 
uma solução urgente. Estou aguardando o retorno do 
Advogado-Geral da União, pois a situação é grave, 
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muito grave, como também da justiça, com o retorno 
do processo ao Plenário.

Senador Alvaro Dias, V. Exª tem marcado também 
uma atuação firme quanto a essa questão, eu diria, tan-
to quanto nós que viemos à tribuna falar sobre o tema.

O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senador 
Paulo Paim, meus cumprimentos. V. Exª sempre atuan-
te, presente, com os olhos voltados para o drama que 
vivem os aposentados do Aerus e que já se transforma 
em verdadeiro calvário, nesse itinerário tortuoso que 
percorrem há cerca de sete anos ou mais. Nós estamos 
aqui tentando apelar para a sensibilidade do Governo, 
que demonstra uma insensibilidade incurável nesse 
aspecto. E, hoje, essa notícia! O Ivan Martins, um dos 
principais líderes desse movimento lá do Paraná, fez 
um apelo para que eu viesse à tribuna e dissertasse 
sobre o drama que estão vivendo na sede do Aerus, 
no Rio de Janeiro, impedidos, inclusive, da alternância 
para que uns possam sair e outros ingressar; impe-
dindo o ingresso de alimentos e de água. Ou seja, é 
uma perversidade com essa gente. Onde está a alma 
do Governo? Houve promessas de não recorrerem às 
ações interpostas pelos aposentados com ganho de 
causa. O Governo prometeu não recorrer, mas não 
cumpriu o compromisso, recorreu e prorrogou essa 
situação, que se prolonga interminavelmente. Muitos 
já faleceram; outros aguardam sem muita esperança 
de terem seus direitos assegurados em vida. Enfim, 
não há como compreender essa posição do Governo, 
não há como compreender. Fala-se, por exemplo, num 
plebiscito agora em que o Governo gastaria mais de 
R$500 milhões, numa avaliação pelo mínimo, com pro-
duto final comprometido, insuficiente – um desperdício 
de dinheiro público –, mas o Governo não atende es-
ses aposentados, que têm dinheiro líquido e certo. O 
Governo está negando um direito líquido e certo dessa 
gente. Por isso, não compreendemos, não compreen-
demos! Parece-me que o Governo quer agora, porque 
alcançou uma popularidade máxima, a máxima em 
popularidade diante de fatos dessa natureza. O apelo 
que V. Exª faz assino embaixo e também avalizo o seu 
pronunciamento, querendo que uma solução ocorra. E 
certamente o Ministro Joaquim Barbosa, no começo 
de agosto, já na primeira semana, vai colocar na pau-
ta as ações que lá se encontram, porque infelizmente 
o Governo não age, não se antecipa e não resolve 
esse impasse.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
bem, Senador Alvaro Dias. V. Exª reforça o pedido de 
uma solução para o desespero dos trabalhadores apo-
sentados e pensionistas do Aerus.

Sr. Presidente, aproveito também para dizer que 
no dia...

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite um aparte?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pois não, 
Senador Eduardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero 
também, como o Senador Alvaro Dias, apoiá-lo, Sena-
dor Paulo Paim, pela forma com que há tantos anos 
vem defendendo os aposentados do Aerus, que che-
garam a essa situação de tamanho desespero a ponto 
de, por diversos dias, estarem na sede do Aerus para 
obter a devida resposta com respeito aos direitos dos 
trabalhadores que trabalharam na Varig e nas compa-
nhias aéreas que fizeram com que eles acreditassem 
que deveriam ter os devidos direitos à aposentadoria. 
Infelizmente, isso não está sendo devidamente res-
peitado. Então, meus cumprimentos a V. Exª e nossa 
solidariedade ao sindicato dos trabalhadores na avia-
ção e a todos que estão empenhados no devido direito 
para com os que trabalham na aviação civil brasileira.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
obrigado, Senador Suplicy, pelo depoimento também 
de apoio aos queridos amigos do Aerus.

Sr. Presidente, eu quero ainda, nesses últimos 
cinco minutos que me restam, fazer dois registros.

Primeiro, quero dizer que o dia 29 de junho é o 
Dia do Pescador.

Eu recebi uma carta da Colônia de Pescadores 
Z-20 de Barra Bonita, São Paulo. O Presidente da 
Colônia, Edivando Soares de Araújo, que esteve aqui 
numa audiência pública conosco, mostra nessa carta 
as preocupações da categoria e a realidade no setor.

Também recebi do Sindicato dos Trabalhadores 
nas Empresas de Pesca de Santa Catarina um con-
vite na mesma linha. O convite foi encaminhado pelo 
Presidente do Sindicato, Manoel Xavier de Maria, que 
nos deixou muito preocupados.

Diz ele, Sr. Presidente – a carta é pequena:

Neste dia nada haverá de especial. Para nós 
será somente mais um dia de trabalho.
De todas as nossas lutas, a mais difícil foi obter 
apoio político para as causas dos trabalhado-
res da pesca industrial.
Somente através [...] [de um movimento feito 
por V. Exª] tivemos êxito. Hoje o PLS 150/13 é 
uma realidade. [O PLS 150, de 2013.]
Assim sendo, uma visita [...] [de uma comissão 
de Senadores] à nossa cidade de Itajaí seria 
para nós [...] [muito importante para agilizar 
esse projeto].
Itajaí é conhecida como a cidade do maior porto 
pesqueiro nacional. Apresentar nossa cidade 
[...] [aos senhores será muito importante para 
nós, simples pescadores. Entendemos que 
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isso vai nos ajudar a aprovar o PLS 150. Nós 
os estamos esperando.]

Quero dizer também que, na mesma linha, eles 
esperam a aposentadoria especial para os pescadores 
e o direito ao seguro desemprego durante o período 
em que não podem pescar. Esses pescadores ficam 
em alto mar e são simplesmente afastados, demitidos 
durante o período de defeso.

Fica aqui a carta, na íntegra, a mim encaminha-
da por eles.

Por fim, Sr. Presidente, ontem, 30 de junho, foi o 
Dia nacional do Caminhoneiro. Nós sabemos que há 
um movimento deles em todo o País. Hoje, por exem-
plo, os caminhoneiros estão praticamente parados, com 
forte protesto em São Paulo, na Bahia, em Minas, no 
Espírito Santo, em Santa Catarina, em Mato Grosso. 
O transporte coletivo parou também em Pernambuco, 
Senador Jarbas, em Recife, e a mesma coisa acon-
tece em Manaus.

Eles discutem a questão do combustível, a ques-
tão da qualidade do transporte, a mobilidade e também 
a perspectiva da aposentadoria especial. Eles também 
pleiteiam a aprovação do Estatuto do Motorista Pro-
fissional, de minha autoria, que está em debate aqui 
na Casa. Eles discordam da lei já aprovada, apesar 
de entenderem que a lei tem o seu papel, e querem 
ajuste. Eu informo a eles que já há um debate na Câ-
mara. O projeto virá para cá, e nós vamos ajustar a lei 
com certeza absoluta.

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-

sidente, é um longo pronunciamento, que eu não vou 
ler. O Senador Jarbas pode ficar tranquilo, porque eu 
já usei o meu tempo. Eu só quero que o considere na 
íntegra, porque é uma homenagem – já falei do tema 
dezenas de vezes aqui – a todos os profissionais do 
volante, seja de caminhão, seja de táxi, seja de trans-
porte coletivo.

Era isso.
Obrigado, Sr. Presidente, Senador Pedro Taques. 
Peço que considere na íntegra os pronuncia-

mentos.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, informo que a ocupação da sede do AERUS 
no Rio de Janeiro continua, mesmo com a pressão de 
seguranças e cortes de energia. 

Aposentados, com média de idade superior a 75 
anos, não conseguem nem receber comida, no Instituto 
Aerus, na manhã desta segunda-feira. 

Quatro seguranças, na porta do Instituto, não 
permitem que ninguém entre ou saia do local, nem as 
sacolas, com o café da manhã dos idosos, puderam 
ser passadas.

O interventor, José Pereira, que apesar de ter ga-
rantido que não iria para o confronto com os idosos na 
sexta-feira, não gostou do protesto ser transmitido, ao 
vivo pela internet e cortou a energia elétrica da sala, 
onde estavam os aposentados e condicionou seu re-
torno ao fim das transmissões.

Como o sistema funciona através de baterias, 
os aposentados seguiram transmitindo e com a maior 
audiência online. 

E, não tiveram dúvidas em solicitar o apoio de 
todos que estavam no lado de fora. 

Na opinião deles, foi por causa desse apoio e 
sua pressão que o interventor voltou atrás e mandou 
religar a energia. 

Cerca de 10 aposentados do Aerus estão, desde 
a quinta-feira (27/06), ocupando uma sala do conjunto 
comercial na Rua do Ouvidor, 121, no centro do Rio, 
onde funciona o Fundo de Pensão AERUS. 

Lá no 14º andar os ex funcionários da Varig e 
Transbrasil estão acampados pelos corredores e salas 
da instituição, e vem dormindo no chão.

Os manifestantes afirmam que não deixarão o 
local até que o Governo Federal envie um represen-
tante com uma solução para o impasse. 

Problema que atinge quase 10 mil aposentados 
e pensionistas e mais de 20 mil trabalhadores da ativa, 
que perderam seus depósitos no fundo, que está sob 
intervenção da União há mais de 7 anos. 

O protesto conta com o apoio da Federação Na-
cional dos Trabalhadores em Aviação Civil da CUT 
(FENTAC/CUT), e do Sindicato Nacional dos Aero-
nautas (SNA).

Sr. Presidente, os aposentados e pensionistas 
da antiga Varig e Transbrasil vivem uma tragédia, que 
deveria importar a todos nós brasileiros e brasileiras.

Com uma média superior a 72 anos de idade, 
esses senhores e senhoras estão recebendo, hoje, 
apenas 8% do valor que têm direito em suas pensões 
e aposentadorias. 

É muito pouco, e essas pessoas estão passando 
por severas dificuldades.

A vergonha é que tudo isso não é culpa deles, 
mas dos diversos governos que deveriam ter fiscali-
zado o Instituto Aerus (assim como o Aeros, da Vasp) 
e não o fizeram. 

Pelo contrário, o órgão fiscalizador, durante anos, 
permitiu contratos lesivos ao Aerus, que resultaram 
na sua interdição, levando à diminuição gradativa dos 
benefícios.
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Somente os participantes do Aerus cumpriram 
com sua parte no contrato. E eles esperam, há mais 
de sete anos, por uma solução para o problema, que 
signifique o pagamento de suas aposentadorias e pen-
sões na integralidade.

Isso é muito tempo para pessoas com idade tão 
avançada, que precisam urgentemente garantir o seu 
sustento, comprar medicamentos, reaver sua assis-
tência médica.

Estamos falando de mais de 9 mil pessoas e 
suas famílias

E o prejuízo alcança 20 mil, se contarmos com 
os participantes do Aerus demitidos da Varig, ou seja, 
os trabalhadores que estavam na ativa e que nada 
receberam até hoje. 

Outros milhares foram prejudicados na Vasp, 
Transbrasil, RioSul e Nordeste.

Há cerca de treze anos os sindicatos percebe-
ram o rombo no Aerus/Aeros, denunciaram o caso às 
autoridades e vêm buscando uma solução que proteja 
os trabalhadores.

Há saída para esse problema, mas a agilidade 
depende da vontade política do Governo Federal, do 
Congresso e do Judiciário.

Os aposentados, com o apoio dos sindicatos de 
trabalhadores e da Fentac/CUT, vislumbram duas so-
luções para o caso:

A ação civil pública dos sindicatos contra a União. 
Essa ação responsabiliza a União pela falta de fisca-
lização do Aerus, e obriga o pagamento integral das 
pensões e aposentadorias. 

Os Sindicatos já conquistaram o ganho da cau-
sa em primeira instância, mas a antecipação de tutela 
concedida, não foi cumprida pela União, e um recurso 
conseguiu adiar esse pagamento.

A ação de defasagem tarifária da Varig contra 
a União

A indenização, que seria paga a Varig, está dire-
cionada para o Fundo de trabalhadores. 

É a única forma de pagar tanto o passivo traba-
lhista da empresa quanto recuperar o Aerus, garan-
tindo, inclusive, a recuperação do depósito dos traba-
lhadores da ativa.

A União já perdeu em todas as instâncias, mas 
segue recorrendo, e a decisão final será do STF. 

Esse julgamento já entrou na pauta do Tribunal, 
em 8 de maio, mas após o voto da Ministra Relatora 
Cármen Lúcia, favorável aos aposentados do Aerus, 
o Presidente do Tribunal, Ministro Joaquim Barbosa, 
pediu vistas ao processo e até o momento não deu 
continuidade ao julgamento.

A situação dos aposentados e pensionistas é crí-
tica e precisa de um desfecho positivo rápido. 

Muitos já faleceram, no decorrer dos anos, e sem 
a possibilidade da compra de remédios e da manuten-
ção de planos de saúde, muitos outros podem perecer.

A luta dos aposentados do Aerus é também um 
alerta a todos os brasileiros que tem um plano de pre-
vidência privada. 

Todos tem que estar atentos e fiscalizando a 
gestão desses fundos. E, principalmente, cobrando do 
governo uma ação fiscalizadora mais efetiva e meios 
de proteger os depósitos dos trabalhadores, para evi-
tar que mais idosos venham, no futuro, a viver esse 
mesmo drama.

Os aposentados e pensionistas do Aerus protes-
tam por justiça, protestam pelo que é seu, protestam 
por dignidade.

Senhor Presidente ,
Diante dos fatos aqui descritos, fiz contato com o 

Advogado Geral da União, Luis Inácio Adams, encar-
regado da mediação destra triste realidade.

A informação que recebi é que ele já levou o caso 
à Casa Civil e espera retorno.

Expressei minhas preocupações com o conflito, 
pois as pessoas estão morrendo e precisamos de uma 
urgente solução.

Estou aguardando o retorno do Advogado Geral 
da União, pois a situação é grave, muito grave.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, dia 29 de junho é comemorado o Dia do 
Pescador. Recebi alguns convites para festejar esse 
dia especial e isso me deixou muito feliz. 

Em virtude de a minha agenda estar bastante 
apertada, não tive condições de participar dos eventos.

A Colônia de Pescadores Z-20 de Barra Bonita, 
em São Paulo, me convidou para estar com eles no 
dia 29.

O presidente da Colônia, Edivando Soares de 
Araujo, havia estado aqui no Congresso, dia 15 de 
maio, com a Dra. Monica Junqueira e nós conversamos 
sobre as justas demandas da categoria.

Também recebi do Sindicato dos Trabalhadores 
nas Empresas de Pesca de Santa Catarina (SITRA-
PESCA), um convite muito gentil para fazer uma visita 
a Itajaí, em Santa Catarina.

O convite foi encaminhado pelo presidente do 
Sindicato, Manoel Xavier de Maria, e fiquei bastante 
comovido com suas palavras. Ele disse: 

“Nobre Senador,
Neste dia nada haverá de especial. Para nós será 

somente mais um dia de trabalho.
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De todas as nossas lutas a mais difícil foi obter 
apoio político as causas dos trabalhadores da pesca 
industrial.

Somente através de sua pessoa tivemos êxito. 
Hoje o PLS 150/13 é uma realidade.

Assim sendo uma visita do Nobre Senador a 
nossa cidade de Itajaí –SC, seria para nós motivo de 
orgulho.

Itajaí é conhecida como cidade do maior porto 
pesqueiro nacional. Apresentar nossa cidade ao Nobre 
Senador e o Nobre Senador aos homens contemplados 
com o PLS 150 será algo de memorável.

Assim acontecendo já não teremos um dia como 
qualquer outro”.

Sr. Presidente, eu apresentei o PL 150/2013, que 
dispõe sobre o Plano de Benefícios da Previdência 
Social e dá outras providências, para dispor sobre a 
contagem do período de defeso no âmbito da pesca 
como tempo de contribuição e aposentadoria especial 
dos pescadores. 

Com essa proposição pretendemos adequar a 
legislação previdenciária com as normas de proteção 
ao meio ambiente. 

Como todos sabemos, anualmente, são fixados 
períodos de defeso com o objetivo de proteger a fauna 
marinha, fluvial e lacustre da pesca predatória.

A fiscalização dos órgãos ambientais tem sido 
cada vez mais rigorosa e os pescadores, regularmente 
inscritos no Registro Geral da Pesca, ficam proibidos 
de trabalhar.

Ora, tal proibição é de ordem pública, motivada 
por decisão governamental com base na legislação de 
proteção ao meio ambiente. 

Ocorre que, além de perderem sua renda, não 
fazem jus a esse período de serviço para efeitos pre-
videnciários.

Não bastasse isso, caso resolvam nesse período 
exercer outra atividade profissional em que possam ser 
enquadrados como segurados obrigatórios do Regime 
Geral da Previdência Social – RGPS são excluídos do 
Registro Geral da Pesca.

Trata-se, portanto, de situação excepcional, em 
que se pretende a preservação da profissão de Pes-
cador além de assegurar-lhes a contagem de tempo 
de contribuição (Serviço) durante o período de defeso 
de tal forma que não percam a condição de segura-
dos do RGPS.

Por fim, sugeri, também, que seja estendido aos 
pescadores o direito de se aposentar após 25 anos de 
exclusiva atividade pesqueira.

Fiz isso porque no exercício da atividade, os pes-
cadores profissionais industriais se expõem a diversos 
tipos de perigos, adversidades e perdem sua vitalidade 

por problemas diversos, tais como: dores na coluna 
lombar, perda de visão, perda de audição, câncer, la-
birintite, vida sem convívio social, acidentes diversos. 

Diante disso tudo, considero que a aposentado-
ria especial é uma justa reivindicação da categoria.

Srªs e Srs. Senadores, quero deixar registrado 
meu abraço amigo a todos os companheiros do setor 
pesqueiro.

Agradeço os convites que me foram feitos e re-
novo meu apoio e minha dedicação em lutar para que 
conquistemos os direitos que a categoria merece!

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o ser humano, com toda a sua capacidade 
de desenvolver máquinas e procedimentos que am-
pliam as possibilidades de produção, precisa também 
de meios de movimentar as enormes quantidades de 
bens a que dá origem com seu trabalho e o auxílio dos 
equipamentos utilizados.

Por isso, ganha maior importância, a cada dia 
que passa, uma categoria de trabalhadores que se 
responsabilizam pelo deslocamento das mercadorias 
para outras regiões, principalmente nos percursos de 
pequena e média distância.

Embora de caráter regional, pois resultou de uma 
lei do Estado de São Paulo assinada pelo governador 
Franco Montoro em 1986, que estabelecia o dia 30 de 
junho como Dia do Caminhoneiro, essa data tem mo-
tivado extensas comemorações para os profissionais 
dessa categoria. 

E aqui cabe uma explicação, Srªs e Srs. Sena-
dores:

A data amplamente comemorada como Dia do 
Motorista, 25 de julho, tem um fundo religioso, já que 
nela é reverenciado o lendário São Cristóvão. 

Esse era um jovem de força descomunal, que 
ajudava as pessoas a atravessarem um rio caudaloso. 

Certa vez, fez a travessia levando um menino, 
que foi ganhando peso e, no fim, a impressão era de 
ter o mundo inteiro às costas, motivo da sua conversão 
e posterior martírio. 

Por ser o Brasil um país de tradição católica, a 
devoção ao santo transportador tornou-se muito forte.

Mas ainda há uma outra data nacional, resultado 
da Lei nº 11.927, 17 de abril de 2009, que estabele-
ceu a data de 16 de setembro como o Dia Nacional 
do Caminhoneiro.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, datas co-
memorativas são muito pouco para o reconhecimento 
de uma profissão tão importante como a de motorista, 
em um país que privilegiou o transporte rodoviário e fez 
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com que o deslocamento de pessoas e de bens pro-
duzidos se fizesse predominantemente pelas estradas.

Por essa razão, e sabendo das provações a que 
é submetida essa classe tão importante de trabalha-
dores, resolvi apresentar o Projeto de Lei nº 271, de 
2008, que institui o Estatuto do Motorista Profissional.

Sem dúvida, trata-se de uma classe sofrida, que 
necessita da proteção legal em face dos excessos a 
que são submetidos muitos dos profissionais. 

Alguns dos problemas: poluição sonora, engar-
rafamentos estressantes, superlotação de veículos, 
tensão, insegurança, carga horária excessiva, tudo 
isso leva a um desgaste físico e emocional sem igual.

Portanto, o que se pretende com a instituição do 
Estatuto do Motorista Profissional é regular a atividade 
em alguns aspectos fundamentais, entre eles: restri-
ções de ingresso na profissão, definição de tempo de 
trabalho e possibilidade de aposentadoria especial. 

Aproveito esta oportunidade também para citar 
um trecho que faz parte da justificação do PLS 271, 
de 2008. É o seguinte:

A profissão de motorista é sem dúvida uma das 
que mais exige do ser humano. 

O elevado desgaste físico e psicológico de quem 
trabalha ao volante é mais do que evidente e cientifi-
camente comprovado. 

Diversas doenças e distúrbios atingem os moto-
ristas profissionais em proporção muito maior do que 
o restante da população. Problemas coronarianos e 
de coluna são exemplos típicos.

Além das enfermidades, diretamente ligadas ao 
estresse da profissão e às condições frequentemen-
te inadequadas de trabalho, o motorista sofre com a 
ausência de regras que deem diretriz para o regular 
exercício profissional.

Essa é apenas uma pequena parte de todas as 
dificuldades enfrentadas pelos profissionais do trans-
porte de passageiros e dos bens que circulam de norte 
a sul e de leste a oeste por este imenso País.

E é preciso deixar bem claro que o estatuto não 
está voltado apenas para o estabelecimento de direi-
tos para os motoristas, mas contribui para o aperfei-
çoamento da profissão, apontando também deveres a 
serem respeitados pela categoria.

Consideramos um dever básico a qualificação 
inicial e a contínua reciclagem, que já é uma tendência 
das legislações profissionais de países desenvolvidos, 
como os da União Europeia e os Estados Unidos da 
América. 

Por se considerar que a preocupação com a se-
gurança e a formação dos condutores é a estratégia 
mais adequada para a redução do risco de acidentes 
nas vias de tráfego, os exames para o exercício da 

profissão de motorista têm se tornado cada vez mais 
rigorosos nesses países.

Não pode ser diferente no Brasil, se queremos 
acabar com a verdadeira guerra que vemos acontecer 
nas estradas, com dezenas de milhares de mortes a 
cada ano. 

Nesse aspecto, cabe acrescentar que um moto-
rista com melhor formação e habilidades resultantes 
de treinamento específico dificilmente será visto come-
tendo atos de imperícia ou negligência ao volante, o 
que, a longo prazo, acaba por resultar em maior pro-
dutividade em nosso setor de transportes.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os cami-
nhoneiros são fundamentais na movimentação dos 
mecanismos que constituem a economia do País. 

A maior parte dos transportes de cargas no Bra-
sil se dá pelas rodovias, especialmente a parcela que 
corresponde à produção agrícola. 

Estima-se em dois milhões os profissionais que 
movimentam os caminhões por nossa imensa malha 
rodoviária. 

É uma profissão que exige muito sacrifício e re-
núncia, já que obriga os caminhoneiros a ficarem lon-
gos períodos longe de casa e da família.

O sacrifício se caracteriza pela pressão de ter 
de vencer trechos enormes de estradas com prazos 
inflexíveis, acrescido dos riscos do trânsito. 

As longas horas ao volante, bem como a impru-
dência de alguns condutores, acabam por interromper 
bruscamente a trajetória de muitas vidas.

Assim se expressa Benedito Pantalhão, o pre-
sidente da Associação Nacional dos Caminhoneiros 
(ANTRAC), a respeito desses riscos mais conhecidos 
de todos: “A jornada é enquanto ele aguentar, não dor-
mir e estiver vivo. Essa carga excessiva de trabalho e 
a pressão deixam o motorista muito mais vulnerável, 
além da vida de terceiros.”

Outro ponto crítico apontado pela Antrac é a fal-
ta de áreas para descanso às margens das rodovias. 

Seria um grande benefício para aliviar o estresse, 
cuidar da higiene pessoal e repousar para levar a cabo 
com mais segurança o transporte das cargas pelas 
quais são responsáveis. Aliás, sem um policiamento 
adequado, essas instalações não funcionam. 

Já é muito extenso o noticiário de ocorrência de 
assaltos para roubo de cargas em nossas estradas. 

Então, caminhoneiros parados para descanso, 
desprotegidos, são, como se diz popularmente, um 
“prato cheio” para criminosos. 

Melhor chegar logo ao destino, o que acaba de-
saguando na velha história de horas incontáveis ao 
volante, com risco de acidentes. Retorna-se ao velho 
círculo vicioso.
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Mesmo assim, há aqueles que são vocaciona-
dos ou atraídos para essa vida, que, para eles, é si-
nônimo de aventura e lhes dá uma grande sensação 
de liberdade. 

O motorista José Natan, já com 62 anos, afirma 
que a maioria desses heróis não conseguiria deixar 
essa vida para se envolver com outra profissão. 

Por isso, continua na boleia de um caminhão, 
reafirmando a velha paixão pelas estradas. Em suas 
próprias palavras: “Se eu pudesse nascer de novo, 
escolheria a mesma profissão.”

Mas o fato de esse profissional, assim como tan-
tos outros, gostar de viver pelas estradas não pode 
se constituir em argumento para aqueles que acham 
que eles não precisam ter seus direitos assegurados. 

É como em qualquer outra profissão. O poder 
público tem de zelar pela segurança no trabalho, pe-
las condições e equipamentos que assegurem aos 
motoristas que possam chegar ao fim da jornada em 
segurança, retornando ao convívio familiar em seus 
momentos de folga.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os cami-
nhoneiros são definidos por muitos como pessoas que 
não se prestam o devido asseio, além de mulherengos 
e irresponsáveis. 

Posso afirmar que a grande maioria das pessoas 
não sabe o que é a dura rotina desses profissionais. 

O motorista de Belo Horizonte, Wellington de Re-
zende, que, em seus 44 anos de vida, passou metade 
deles sete dias da semana na boleia de um caminhão, 
afirma que as ações erradas de uma pequena parte 
dos condutores acabam sendo generalizadas e atin-
gindo toda a categoria

Hoje em dia, as imprudências atribuídas aos ca-
minhoneiros vêm, em grande parte dos casos, agra-
vadas pelo uso de drogas. 

Usadas, de início, para mantê-los acordados em 
longos trechos a serem percorridos com prazos pre-
determinados, acabam por transformar-se em vício.

Muitos especialistas têm opiniões coincidentes 
na hora de listar os motivos dos acidentes nas estra-
das, citando, invariavelmente: a falta de atenção do 
condutor, o excesso de jornada de trabalho, o excesso 
de velocidade, o uso de rebites, bebidas alcoólicas e 
outras substâncias ilícitas, além do excesso de peso 
das cargas.

Marco Antônio Torres, professor do Departamento 
de Educação da Universidade Federal de Ouro Preto 
(UFOP), estudioso do assunto, afirma que “a imagem 
que os condutores de caminhões carregam é como 
a marca de um produto criada e alimentada ao longo 
dos anos pelos acidentes, infrações e atos irresponsá-
veis de alguns deles. Mudá-la é algo que leva tempo”.

Srªs e Srs.Senadores, a Lei nº 12.619, de 30 de 
abril de 2012, já impôs limites importantes. Sua emen-
ta, entre outras coisas, ressalta o objetivo de regular e 
disciplinar a jornada de trabalho e o tempo de direção 
do motorista profissional.

Essa Lei, sem dúvida, proporciona mais segu-
rança para aqueles que utilizam as rodovias, mas de 
acordo com levantamento do Instituto de Logística 
Supply Chain (ILOS), deve provocar um aumento de 
cerca de 14% no custo com os transportes, algo em 
torno de 28 bilhões de reais. 

Significa que, neste ano de 2013, os gastos com 
transportes chegarão a 230 bilhões de reais, uma 
parcela com forte influência no chamado custo Brasil.

Ainda assim, considero da maior importância que 
esta Casa dê o máximo de atenção à proposição que 
apresentei, o Projeto de Lei do Senado nº 271, de 2008, 
de caráter mais amplo e, em cujo caput do artigo 1º, 
se pode ler o seguinte: “Esta Lei institui o Estatuto do 
Motorista Profissional, destinado a regular a atuação, 
no mercado de trabalho, dos profissionais, emprega-
dos ou autônomos, que têm como ofício a condução 
de veículo automotor.”

A par dos direitos estabelecidos para esses pro-
fissionais, a proposição também estabelece requisitos 
que ajudarão a tornar mais seguro o transporte de car-
gas neste imenso território brasileiro, diminuindo, de 
forma sensível, o número de mortes que transformaram 
as estradas brasileiras num imenso campo de batalha.

O interessado em exercer a profissão de motoris-
ta deverá submeter-se a curso especializado, voltado 
para a condução profissional, com as seguintes maté-
rias: características técnicas do sistema de propulsão 
do veículo; características técnicas dos equipamentos 
de segurança e demais componentes veiculares; otimi-
zação do consumo de combustível; técnicas e proce-
dimentos para o acondicionamento e o transporte de 
carga; segurança e conforto dos passageiros; normas 
legais relacionadas ao transporte de carga e de pas-
sageiro; características das vias; riscos da condução 
e acidentes de trabalho; prevenção da criminalidade 
relacionada ao transporte; atitudes direcionadas à 
manutenção da aptidão física e mental do condutor; 
avaliação de situações de emergência; direção defen-
siva; e contexto econômico do transporte comercial e 
organização do mercado.

Certamente, profissionais com essa qualificação 
em pouco tempo mudarão o atual conceito generaliza-
do de que são em sua maioria irresponsáveis e provo-
cadores de acidentes.

A comemoração do Dia do Caminhoneiro em 
30 de junho enseja uma reflexão sobre esses pontos 
que aqui coloquei e favorece o debate necessário ao 
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aperfeiçoamento legislativo que o Estatuto do Motorista 
Profissional trará em benefício de todos.

Sr. Presidente, os caminhoneiros iniciaram, no 
dia de hoje, uma paralisação de 72 horas, em todo o 
Brasil. Várias rodovias estão paradas. 

Entre as reivindicações, estão: pedágio livre, sub-
sídios para o óleo diesel, melhoria na situação do trans-
porte de cargas, aprovação do estatuto do Motorista.

Além dos fortes protestos em São Paulo, há tam-
bém paralisações na Bahia, Minas Gerais, Espírito 
Santo, Santa Catarina e Mato Grosso. 

Em Recife (Pernambuco) o transporte coletivo 
está totalmente paralisado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, na sexta-feira, dia 28 de junho, eu recebi 
uma cópia do acordo coletivo de trabalho assinado 
pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da 
Alimentação de São Sebastião do Caí (RS), filiado a 
CUT, com a empresa 

Oderich S/A. O documento me foi entregue em 
mãos quando eu visitei o sindicato.

Cito aqui os amigos que me recepcionaram: pre-
sidente Altair da Câmara Nunes, secretário geral Mauri 
Coelho, João Gilberto, Adalberto Machado, Tonigler 
bandeira, Julieta Tomé, Glademir Gottelli, Viviane Kal-
mann, Gizele Kinollen, e o presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores da Construção Civil de São Sebastião 
do Caí, Laerte Alves. Essa agenda foi coordenada por 
Santos Fagundes, meu assessor. 

Estou dando este destaque pelo motivo que houve 
no acordo coletivo a redução da jornada de trabalho 
para 40 horas semanais, sem redução salarial. 

Foi um longo processo de negociação entre o 
sindicato e a empresa. Os trabalhadores mobilizados 
fizeram o bom combate. Felizmente chegou-se a um 
acordo. 

O acordo (data-base 1º de março, 2013) estabe-
lece o reajuste salarial de 8,90% (2,13% de ganho real) 
e o Piso normativo de R$ 866,80. Auxílio escolar de R$ 
534,41. Assim como foram obtidas outras conquistas.

Sr. Presidente, parabéns ao Sindicato dos Traba-
lhadores das Indústrias de Alimentação de São Sebas-
tião do Caí (RS), e a empresa Oderich pelo importante 
acordo firmado.

A redução da jornada de trabalho para 40 horas, 
sem redução salarial é uma antiga bandeira de luta 
dos trabalhadores brasileiros. Eu e senador Inácio 
Arruda somos parceiros numa proposta de emenda à 
Constituição que garante esse beneficio das 40 horas. 
Além do mais, Sr. Presidente, senhoras e senhores a 
redução da jornada de trabalho, sem redução salarial 

é uma exigência das ruas para a pauta positiva aqui 
do Congresso Nacional.

Se aprovada, será criado de imediato cerca de 
2,5 milhões de novos postos de trabalho em todo o 
Brasil, segundo estudos do Dieese. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, No sábado que passou, 29 de junho, dia de 
São Pedro, participei da tradicional “Feijoada do Puli-
ta”, uma festa Beneficente na cidade de Caxias do Sul. 

Esse encontro de amigos tem a sua verba total-
mente revertida a 20 entidades que tem seus trabalhos 
voltados ao cunho social. 

Esse ano a festa teve em média 1.500 pessoas, 
dentre elas destacamos o Prefeito de Caxias do Sul, 
Alceu Barbosa Velho, o ministro Pepe Vargas, o oepu-
tado Federal Assis Melo, a deputada estadual Marisa 
Formolo, o secretário do Estado Kallil Sebhe Neto, a 
vereadora Denise Pessôa, a secretária de Turismo 
Estadual Abgail Pereira, a secretária de Turismo de 
Caxias do Sul Drica de Lucena, o secretário de Es-
portes do município e ex-jogador de futebol Washing-
ton Stecanela, a corte da Festa da Uva de 2013 e as 
candidatas 2014, dentre outras ilustres presenças e 
queridos amigos.

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT 

– MT) – Senador Paulo Paim, V. Exª será atendido nos 
termos regimentais.

Falará S. Exª, o Senador Pedro Simon.
Senador Pedro Simon. (Pausa.)
Não se encontra.
O próximo da lista é o Senador Jarbas Vascon-

celos, do PMDB de Pernambuco.
V. Exª tem 20 minutos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 

– PE. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do 
orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.

Meu caro Presidente senador Pedro Taques, 
que hora preside esta sessão, Srªs Senadoras e Srs. 
Senadores, em diversas ocasiões estive nesta tribuna 
para falar sobre a falta de sintonia entre o Congresso 
Nacional e a opinião pública. Infelizmente, esta Casa 
sempre fez “ouvido de mercador” para as críticas re-
cebidas nos últimos anos. Mas, como diz sabiamente 
o ditado popular, “antes tarde do que nunca”. 

E esse comportamento começou a mudar, agora, 
sob a pressão ensurdecedora dos protestos populares.

Foi importante, muito importante, Senador Pedro 
Taques, a decisão do Senado Federal em estabele-
cer uma pauta de votação sintonizada com o clamor 
das ruas.
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No entanto, gostaria de registrar que o nosso pas-
sivo perante os cidadãos brasileiros ainda é imenso. 
Precisamos fazer mais e melhor, Sr. Presidente, mas 
sem atropelar os fatos, sem fazer as coisas de afoga-
dilho, sem querer suspender, por exemplo, desneces-
sariamente, o recesso parlamentar a partir do dia 17 
de julho. Isso é uma medida extravagante.

Recorrer, Senador Dornelles, ao populismo tam-
bém é muito extravagante. Se esta Casa, nos últimos 
dez anos, não votou o que era fundamental, essencial 
para a democracia, para o combate à impunidade, para 
os maus feitos desta Casa, não pode agora querer 
resolver em poucas semanas, às pressas, aquilo que 
angustiou o povo brasileiro e o levou às ruas. É preciso 
ter calma para que se faça uma discussão absoluta-
mente política e racional.

É necessário sinalizar que esta Casa está dispos-
ta a cortar na própria carne, sem apelos ao corporati-
vismo, sem permitir que a impunidade continue sendo 
um caminho aberto para a corrupção e os desvios de 
conduta de quem atua na vida pública.

É por isso que peço a V. Exª, senador Pedro Ta-
ques, que é um defensor intransigente das causas 
éticas, populares e democráticas, assim como peço 
ao Senador Blairo Maggi, ao Senador Alvaro Dias, 
ao Senador Eduardo Suplicy, ao Senador Francisco 
Dornelles a todos que aqui se em encontram e aos 
demais senadores, a urgência na votação da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 18, de 2013, de minha 
autoria, que estabelece a perda imediata de manda-
to para qualquer Parlamentar que for condenado por 
crime contra a Administração Pública.

A PEC 18 se encontra na Comissão de Constitui-
ção e Justiça, para a qual foi designado como Relator 
o nobre Líder do Governo, Senador Eduardo Braga. 
Tenho convicção de que a aprovação da PEC 18 é tão 
importante para a agenda positiva estabelecida pelo 
Poder Legislativo quanto a derrota da PEC 37 pela Câ-
mara dos Deputados e a aprovação por esta Casa do 
Projeto de Lei que transforma a corrupção em crime 
hediondo, o PLS nº 204/2011, de autoria do atuante 
Senador Pedro Taques.

Com uma decisão política do Presidente do Se-
nado Federal, Sr. Renan Calheiros, em comum acor-
do com o Líder Eduardo Braga, a PEC 18 pode ser 
aprovada em pouco tempo, em uma semana, aqui no 
Senado e encaminhada para apreciação dos Deputa-
dos Federais.

Sua promulgação, Sr. Presidente, representará 
um sinal claro para a opinião pública de que o Congres-
so Nacional não comunga com a impunidade. Todos 
sabem que o julgamento do escândalo do mensalão 
foi o episódio político que colocou a questão da cor-

rupção na recente agenda nacional, da mesma forma 
que transformou o Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, o Ministro Joaquim Barbosa, em celebridade.

A PEC 18, Srªs e Srs. Senadores, Senador Alva-
ro Dias, acabará com essa excrescência que é a ma-
nutenção no Congresso Nacional de Parlamentares 
condenados, que não só continuam no exercício do 
mandato como também ocupam presença de desta-
que na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara 
dos Deputados.

Há que se considerar ainda a situação do Depu-
tado Natan Donadon, que, condenado pelo Supremo 
Tribunal Federal e preso por corrupção e desvio de 
recursos públicos, precisa ver apreciado na Câmara 
dos Deputados o pedido de cassação do seu mandato 
pelo Plenário daquela Casa.

Entretanto, não há que se aceitar que um Par-
lamentar encarcerado, principalmente pelo crime de 
corrupção, ainda precise ser submetido a um proces-
so como esse. Obrigatoriamente, deveria perder o seu 
mandato junto com a liberdade.

Outra medida que quero defender publicamente 
– e por isso chamo a atenção da Casa para o tema 
que é da maior importância, é fundamental para o res-
gate da dignidade, da seriedade e da posição firme de 
combate à impunidade por esta Casa – é a proibição 
de Parlamentares indiciados ou processados por crime 
contra a Administração Pública no Supremo Tribunal 
Federal exercerem funções na Mesa Diretora, de Lide-
ranças, no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e 
de comando de Comissões Permanentes e Provisórias 
no Senado e na Câmara dos Deputados.

É uma precaução necessária, Sr. Presidente, para 
impedir que o Parlamento seja exposto a situações 
constrangedoras, desgastando ainda mais a imagem 
que o Legislativo tem na opinião pública.

Srªs e Srs. Senadores, eu acredito que os ma-
nifestantes que foram às ruas das principais cidades 
do Brasil criaram uma oportunidade única para que o 
Congresso Nacional retome a sua prerrogativa constitu-
cional de legislar que, nos últimos anos, por nossa omis-
são, foi entregue aos Poderes Executivo e Judiciário.

Em política não existe vácuo. Se um espaço não 
é ocupado por quem é de direito, vem outro e senta 
na cadeira, e isso explica a existência dos milhares 
de vetos presidenciais que o Congresso nunca votou 
e também a aprovação, a toque de caixa, de medidas 
provisórias “barriga de aluguel”, que tratam de assun-
tos incompatíveis.

Srªs e Srs. Senadores, a Presidente da República 
se disse disposta a ouvir todos: manifestantes, sindi-
calistas, Parlamentares, representantes de entidades 
da sociedade civil. Mas ouvir é muito pouco, o que o 
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Governo precisa é dialogar, aceitar as críticas demo-
craticamente, sem cara feia ou retaliações.

Há bem pouco tempo, antes de os brasileiros 
ganharem as ruas, o Governo tinha como comporta-
mento punir até mesmo aliados que discordassem da 
“cartilha” do Palácio do Planalto, retendo o repasse de 
recursos para Estados e Municípios e colocando para 
funcionar, a cada votação importante, o “balcão” das 
emendas parlamentares ao Orçamento Geral da União.

Sou defensor do fortalecimento e até da criação 
de novos instrumentos que ampliem a participação do 
cidadão na tomada de decisões por parte dos Pode-
res da República, mas não concordo com a hipótese 
de os referendos e os plebiscitos assumirem a função 
implantada na Venezuela de Hugo Chávez e copiada 
em países como Bolívia e Equador, que passaram a 
seguir o pseudodemocrático modelo bolivariano.

Nesses países, as consultas, ditas populares, se 
transformaram em instrumentos de manipulação da 
maioria e do esvaziamento dos Poderes Legislativo e 
Judiciário. Na Argentina, felizmente, o próprio Poder 
Judiciário começou a colocar freios nessa tentativa 
de bolivarização. 

Desde o meu primeiro discurso como Senador 
da República que afirmo: a reforma política é a mãe de 
todas as reformas; sem ela, todas as demais agendas 
parlamentares terminam questionadas, pelo enfra-
quecimento da representatividade popular da política 
tradicional.

Ouço, com muita satisfação, o Senador Alvaro 
Dias.

O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senador 
Jarbas Vasconcelos, V. Exª, com a sobriedade que o 
caracteriza sempre, aborda uma questão crucial para 
o País, com a competência que já conhecemos. Ao fa-
zer essa leitura que V. Exª faz, V. Exª contribui de forma 
notável para que se faça a leitura correta. Os pontos 
elencados por V. Exª dizem respeito a bandeiras que 
foram empalmadas nas ruas pelos manifestantes. E é 
bom dizer que a indignação foi para a rua, mas ficou 
também em casa. A maior parte dos insatisfeitos ainda 
não foi para as ruas. Basta verificar as pesquisas. As 
pesquisas alargam o cenário de insatisfação existente 
no País. E não há dúvida de que V. Exª focaliza com es-
perteza a necessidade de ações concretas que dizem 
respeito à vida parlamentar, quando V. Exª aborda a 
existência de parlamentares condenados no exercício 
do mandato. Há um projeto que já foi aprovado pelo 
Senado e que está na Câmara, e está em fase final 
de tramitação, que institui o voto aberto exatamente 
para a cassação do mandato parlamentar. V. Exª faz 
referência à pressa com que estamos nos conduzin-
do no Congresso para recuperar tempo perdido. Mais 

importante é assumir o compromisso de que não per-
deremos mais tempo do que acelerar agora e oferecer 
um produto final mal-acabado, aprovando propostas 
não bem estudadas. Ainda agora, recebi uma ligação 
das APAEs do Paraná com a preocupação de que o 
Plano Nacional de Educação seja aqui aprovado sem 
aprofundar nos estudos e debates para que o produto 
final seja compatível com as aspirações desta área. 
Portanto, os nossos cumprimentos a V. Exª. Imagino 
que a Presidente Dilma precisa ouvi-lo, já que não faz 
até agora a leitura correta, uma vez que as medidas 
anunciadas são secundárias em relação às priorida-
des da população. E isso nós tivemos oportunidade de 
dizer. Não pretendo ocupar o espaço do seu discurso, 
mas cumprimentá-lo, para dizer que realmente é esta 
a leitura que devemos fazer do manifesto de protestos 
que o povo escreve nas ruas do Brasil, ou que, ainda, 
nos seus lares, subscrevem, se a eles forem apresen-
tados, se a esses brasileiros forem apresentados, o 
teor do manifesto escrito nas ruas. Parabéns a V. Exª.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – Muito obrigado, Senador Alvaro Dias, não é 
nenhum exagero dizer que V. Exª sempre foi um dos 
senadores mais atentos desta Casa.

Eu me acostumei, na minha vivência aqui no Se-
nado, de pouco mais de seis anos, a acompanhar os 
seus pronunciamentos, a sua vigilância em relação a 
vários temas relevantes, a exemplo das medidas pro-
visórias, que V. Exª denunciava os jabutis, de inconve-
nientes e extravagantes, sobretudo em relação à Copa 
do Mundo – V. Exª acompanhou permanentemente, 
chamando a atenção do Governo. Talvez se o Governo 
tivesse explicado desde o primeiro momento os gastos 
esclarecendo os investimentos de forma transparente, 
prestando contas ao Congresso Nacional e à opinião 
pública, não houvesse protesto contra a Copa e se exis-
tisse, não fosse dessa dimensão. Mas, não! Preferiu o 
caminho da imposição, o caminho das coisas secretas, 
editando medidas provisórias. V. Exª foi um dos que 
levantaram a voz, permanentemente em torno dessa 
postura do Governo Federal. Para mim é muito impor-
tante V. Exª expressar a sua opinião, incorporando-a 
ao que falo e apoiando a proposta que apresentei no 
Senado e à Nação. Ouço o Senador Pedro Taques, 
com muita honra.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Se-
nador Jarbas, quero concordar com o senhor e dizer 
que esse discurso é muito importante. Imagine: para 
ser Ministro do Supremo Tribunal Federal, o art. 101 
da Constituição estabelece alguns requisitos; dentre 
eles, reputação ilibada. Aqui não se fala em presun-
ção de inocência, não se fala em julgamento prévio, 
não se fala nada disso. Por que para aprovarmos os 
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ministros que vão ao Supremo as exigências não são 
as mesmas? Aqui existe uma contradição! Nós sabe-
mos que, na vida política, muitas vezes o político é 
acusado injustamente. Existem situações desta ordem, 
e isso precisa ser investigado. Agora uma ação penal 
no Supremo Tribunal Federal é outra coisa. Para que 
exista uma ação penal no Supremo Tribunal Federal, a 
maioria absoluta do Supremo deve acatar a denúncia, 
conforme está na Lei 8.038, de 1990. Assim, o Procu-
rador-Geral da República precisa oferecer a denúncia, 
e a maioria dos membros do Supremo Tribunal precisa 
acatar esta ação penal. Portanto, a situação é diversa 
de uma simples querela de campanha eleitoral entre 
inimigos políticos. Esse ponto precisa ser discutido, sim, 
nesta proposta de emenda a que V. Exª fez referência. 
Outro ponto: é lógico que a sociedade brasileira está 
num momento de comoção interna nessas manifesta-
ções. Só não houve estado de sítio, estado de defesa, 
intervenção federal, por falta de outros requisitos, mas 
a perturbação na sociedade brasileira é firme. É só 
nós chegarmos à conclusão de que dois milhões de 
brasileiros foram às ruas manifestando contra várias 
causas. A mudança na Constituição e a mudança na 
legislação deve ser um instrumento de reflexão – quero 
também concordar com V. Exª –, sob pena de votarmos 
uma lei simbólica. Vamos pegar o caso da corrupção/
crime hediondo. O projeto foi apresentado em 2011, 
já com parecer ofertado pelo Senador Alvaro Dias na 
CCJ; já ofertado, em 2011. Agora, votar sem debater 
não é possível, retira do Parlamentar o que ele tem de 
mais importante.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – Piora. Vai piorar a imagem do Congresso. Em 
vez de ajudar.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Exato. 
Eu gostaria de trazer outro tema aqui, se V. Exª me 
permite: o silêncio daqueles não tão inocentes.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – Claro. É verdade.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – O si-
lêncio daqueles não tão inocentes. Já se está dizendo 
que a Presidente da República não vai concorrer à re-
eleição. Parece-me que alguns já estão abandonando 
o barco, não é isso?

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – Pulando fora.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – pulando 
fora. Eu quero dizer à Presidente da República que, 
neste momento, nós precisamos apoiá-la, não à Pre-
sidente da República, porque aqui cada um tem seu 
partido e seu espaço político, mas as medidas que 
são necessárias para que nós tenhamos uma tranqui-
lidade, uma paz dentro da sociedade brasileira. E eu 

gostaria de ouvir o que o Presidente Lula tem a dizer 
neste momento histórico. O Presidente que fala sobre 
tudo... Eu gostaria de ouvir o que o Presidente da Re-
pública tem a dizer.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – Eu acho que o País inteiro. 

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Sim. 
Muito obrigado e parabéns pela sua fala!

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – Senador Pedro Taques, muito obrigado pelo 
aparte de V. Exª, pelo seu conteúdo, pelo que V. Exª 
sempre coloca com muita propriedade e com muita 
competência.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Eu disse 
Presidente. É força do hábito; é ex-Presidente. 

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – Ex-Presidente.

Ouço, com muita satisfação, o nobre Senador 
Cristovam Buarque.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Senador Jarbas, se as bases que estão no Governo, 
especialmente a Presidenta Dilma, tivessem escutado 
suas falas, eu creio que nós estaríamos numa situação 
muito melhor. Não digo apenas as suas falas, as suas 
e as de outros, inclusive da oposição...

(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 

... e de pessoas da Base de Apoio, mas que têm uma 
visão de alertar mais do que de bajular. Lamentavel-
mente, o que a gente viu foi a preferência pela bajula-
ção, pelo apoio a qualquer coisa. O senhor, repetidas 
vezes aqui, nos alertou para problemas de corrupção, 
que é o principal elemento que levou o povo à rua. Eu 
próprio alertei aqui diversas vezes, há anos, sobre a 
crise econômica que vem aí, que é o que mais eu temo 
hoje, Senador Taques, porque eu estou contentíssimo 
com tudo isso, mas é um contente assustado, porque, 
se se juntarem na praça, num encontro marcado que 
estão, três coisas, nós vamos ter problemas. Os mani-
festantes conscientes, Senador Taques, que estão na 
rua, os manifestantes indignados e inconscientes das 
massas excluídas e a crise econômica...

(Interrupção do som.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 

Se a crise econômica...
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 

MT) – Segunda-feira temos tempo, vamos em frente.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 

– PE) – Hoje é segunda-feira, e a sessão está sendo 
presidida pelo Senador Blairo Maggi, o que significa 
mais liberdade para falar.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – Se 
a crise econômica se agrava, os manifestantes conti-
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nuam nas ruas, conscientemente criticando o Governo 
e se juntam a isso imensas massas de excluídos que 
querem o mínimo que seja para a sua sobrevivência, 
diante da ostentação geral do Poder Público, das obras, 
como os estádios, e outros privilégios, é impossível sa-
ber onde vai parar esse movimento, mas, lamentavel-
mente, a Presidente não ouve, e hoje, Senador Taques, 
eu creio que a maior adversária da Presidente Dilma é 
a candidata Dilma. É difícil administrar uma crise dessa 
com chapéu de candidata, porque não pode descon-
tentar nenhum grupo; tem que ficar fazendo ginásticas, 
promessas vazias, porque o horizonte, para enfrentar 
uma crise dessa, são duas décadas na frente, e o ho-
rizonte dela de candidata são algumas semanas na 
frente. Isso faz com que nós estejamos diante de um 
momento que pode ser até muito bonito, mas assusta-
dor. Como eu disse, um desses dias, conversando com 
jovens, é como um de vocês arranjar uma namorada 
muito bonita e descobrir que ela tem um irmão muito 
brabo. Pelo menos, antigamente, hoje eu acho que não 
existe mais irmão brabo, mas antigamente havia, e era 
um perigo, apesar de ser muito alegre, divertido.Essa 
crise, esse movimento, essa rua como está, me ale-
gra e me deixa contente e esperançoso. Mas, quando 
eu vejo a maneira como está sendo administrada, eu 
me assusto; e, quando eu vejo o cenário das crises 
adiante, eu me assusto mais ainda. Para concluir, eu 
me assusto muito é quando vejo o Governo querendo 
enfrentar isso com gestos de marketing e de manipu-
lação, como o senhor mesmo falou, de certa maneira, 
no seu discurso. O povo pode até ser enganado por 
algum tempo, mas não para sempre. E a indignação, 
quando não é atendida, quando ela vem, Senador Blai-
ro, vem muito mais nervosa da segunda vez do que da 
primeira. As ondas vão crescendo. Por favor, eu peço 
aqui que as autoridades do Governo e a Presidenta 
não tentem manipular, como estão tentando, com o 
plebiscito; deixem que se faça uma reforma proposta 
e que façamos um referendo depois para saber se o 
povo a apóia. Mas não venhamos com duas ou três 
perguntas, como falou o Senador Dornelles mais cedo, 
manipulando e querendo até a manutenção do atual 
partido no poder, por meio de truques. Ou seja, para 
resumir – e o senhor é do tempo que sabe disso –, es-
tou com medo de que o plebiscito seja para acobertar 
pacotes políticos. Os militares faziam os seus pacotes 
sem precisar de plebiscito. Eu temo que a gente quei-
ra fazer pacotes e pedir o apoio plebiscitário do povo. 
Isso é o suicídio.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – Senador Cristovam, muito obrigado pelo seu 
aparte. V. Exª, a exemplo do Senador Alvaro Dias, é 
um daqueles que se colocam aqui sempre na linha de 

frente no combate à política econômica inconveniente 
do Governo; a sua preocupação é reinante contra o 
processo inflacionário, bem como a sua defesa intran-
sigente da questão educacional. V. Exª, sem dúvida, 
tem sido um dos destaques do Senado, com a cons-
ciência tranquila de que tudo que V. Exª faz e diz aqui 
vai ao encontro das bandeiras populares e democrá-
ticas. Muito obrigado.

(Soa a campainha.)
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB – 

PE) – Ouço, com muita satisfação, o Senador Ataídes.
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO) – 

Obrigado, Senador Vasconcelos. Senador Vasconce-
los, eu tenho aprendido muito nesta Casa. Eu tenho 
dito que estou aqui fazendo um intensivão, e, durante 
esse meu intensivão de oito meses, eu percebo que 
este Congresso e o Governo Federal têm colocado 
claramente para o povo brasileiro que este País está 
navegando – ou vem navegando –, nesses últimos 
dez anos, em águas perenes, em céu de brigadeiro. 
Eu, Senador, que venho da iniciativa privada, que vivo 
a coisa lá fora, às vezes me perguntava se eu estava 
tão errado. Porque eu percebia, em nossos números, 
que a realidade do nosso País não era o que eu ouvia 
a cada dia. Hoje, sim, como Senador da República, 
tenho plena consciência...

(Soa a campainha.)
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO) – ... 

da situação do nosso País. Em 2002, Senador, a dívida 
interna do nosso País era de R$641 bilhões. Dez anos 
depois, em 2012, em dezembro de 2012, essa dívida 
ultrapassou os R$2 trilhões. Como é que se explica a 
dívida de um país, em dez anos, quadruplicar? A folha 
de pagamento, Senador Vasconcelos, em 2002, era de 
R$64 bilhões. Hoje, ela ultrapassou os R$213 bilhões. 
Pergunto para onde é que foi todo esse dinheiro, Se-
nador? Agora, sim, a Presidente Dilma vai ter que...

(Interrupção de som.)
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO) – Es-

sas medidas adotadas pela Presidente Dilma e pelo 
Presidente desta Casa são de alta valia. Portanto, 
deveriam ter tomado essas medidas muito anterior-
mente. Elas não surgirão e não representarão, neste 
momento, os resultados de que o povo e a sociedade 
necessitam. Gostaria que o Presidente Lula e a Presi-
dente Dilma fossem à televisão explicar o que fizeram 
com esse R$1,5 trilhão que foram gastos nos últimos 
10 anos. A corrupção bate a casa dos R$100 bilhões. 
Queria que ela fosse à televisão e explicasse ao povo 
brasileiro. E o povo brasileiro está aguardando essa 
informação, Senador Vasconcelos. E, se a nossa Pre-
sidente, a Presidente da República... 

(Soa a campainha.)
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O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO) – ... 
não for contundente, convincente em suas explica-
ções, particularmente não sei que rumo tomará este 
Governo. Muito obrigado pela atenção e pelo aparte.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB – 
PE) – O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – Muito obrigado, Senador Ataídes. V. Exª tem 
representado, com assiduidade e com perseverança, 
o seu Estado de Tocantins. Eu conheço a atuação de 
V. Exª.

Eu não tenho nenhum motivo, Senador, para acre-
ditar na Presidente Dilma. A Presidente – há mais ou 
menos dez dias – saiu de Brasília, com o País pegan-
do fogo, com manifestações aqui, em Brasília, e uma 
grande manifestação em São Paulo, para se reunir com 
o ex-Presidente Lula e o seu marqueteiro, para saber 
como agir diante da situação. Por isso, ela precisa fa-
zer muito para que eu possa restaurar uma ponta de 
esperança de que ela vai levar esse barco à frente. Ela 
contará com o nosso apoio, caso tome uma postura 
adequada diante da crise, porque nós não somos de 
aventuras, nós não queremos um poder completamente 
vazio e que fique exposto, fraco. 

Eu ouço, com muita atenção, o aparte de uma 
das pessoas que marcam esta legislatura, que é o 
nobre Senador Dornelles, que, eu tenho certeza, con-
cordará, se não...

(Soa a campainha.)
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 

– PE) – ... com os pontos que aqui coloquei, mas com 
aquele que já citou da tribuna, que foi exatamente sobre 
referendos e plebiscitos em um momento como esse.

O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) – 
Senador Jarbas Vasconcelos, eu, há muitos anos, 
acompanho sua trajetória política e cada dia eu me 
torno mais admirador da sua pessoa e do seu trabalho.

(Soa a campainha.)
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 

– PE) – Muito obrigado.
O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) – Eu 

queria dizer a V. Exª que eu acho que, nesse período 
de crise, nós devemos ter duas preocupações. Primei-
ro, defesa intransigente de cada vírgula da Constitui-
ção. Não podemos dela nos afastar, porque qualquer 
afastamento, muitas vezes, pode trazer consequên-
cias danosas para a democracia. E, segundo, tomar 
posições contra a demagogia, principalmente contra 
aquelas que atingem e agridem a austeridade fiscal, 
que são geradoras de despesas, que ninguém sabe 
como vão pagar no futuro.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – O chamado populismo fiscal.

O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) – Po-
pulismo fiscal. De modo que eu quero trazer a V. Exª 
minha concordância plena com as linhas de seu pro-
nunciamento e dizer que eu espero que V. Exª sempre 
possa trazer a esta Casa o bom senso e a competên-
cia que são inerentes a sua pessoa. Muito obrigado.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – Muito obrigado, Senador Francisco Dornelles. 
Foi com muita alegria e com muita honra que recebi 
esse aparte…

(Interrupção do som.)
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 

– PE) – … de V. Exª. (Fora do microfone.) 
Ouço, como não poderia deixar de ser, também 

com atenção e carinho, o Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Caro 

Senador Jarbas Vasconcelos, V. Exª mostra um certo 
descrédito das possíveis iniciativas, ora de plebiscito 
ou referendo. Mas eu tenho a convicção de que a Pre-
sidenta Dilma Rousseff quer o melhor para o Brasil, 
na sua boa-fé. Tenho a intuição de que, caso ela pro-
ponha, de fato, essa consulta, isso deverá resultar de 
um diálogo no mais alto nível, inclusive com pessoas 
como V. Exª, como os Senadores Alvaro Dias, Aloysio 
Nunes, José Agripino e os principais Líderes e presi-
dentes da oposição, para que possa o Brasil respon-
der. Essas manifestações mostram críticas a todos os 
partidos, a todos os governantes, nos três níveis de 
governo, inclusive, a nós, no Congresso Nacional, que 
precisamos estar mais atentos sobre em que medida 
estamos ou não respondendo aos anseios da Nação. 
Acho que precisamos avançar, de fato, na elaboração 
de propostas para aperfeiçoar o sistema de escolha 
de nossos governantes. A imprensa, hoje, dá notícia, 
por exemplo, de algo muito interessante que ocorre 
no Chile, a exemplo do que ocorreu na Argentina – o 
sistema de prévias para a escolha dos candidatos à 
Presidência da República, aberto para além dos filia-
dos aos partidos. A Srª Bachelet foi novamente, num 
sistema de prévia organizado neste domingo, escolhida 
como candidata, por uma forma mais democrática. E, 
tipicamente, avalio que nós podemos avançar nessa 
direção. Eu próprio tenho um projeto nessa direção, o 
Senador Alvaro Dias também. Só para dar um exemplo 
de como nós podemos avançar no aperfeiçoamento 
dos nossos sistemas eleitorais e políticos.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB – 
PE) – Eu quero agradecer a V. Exª, Senador Suplicy, e 
dizer do seu empenho em sempre querer aperfeiçoar 
o sistema democrático. 

Eu retomo, Sr. Presidente, o meu discurso agra-
decendo a sua tolerância.
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Alguns dos principais pontos da reforma política, 
como a adoção do fim das coligações nas eleições 
proporcionais, o voto distrital misto e o financiamento 
público exclusivo das campanhas eleitorais podem até 
não ser compreendidos totalmente por uma parcela da 
opinião pública. Todavia, isso não é impedimento para 
que a reforma seja apreciada pelo Congresso Nacional.

Propostas para a reforma política existem aos 
montes no Senado Federal e na Câmara dos Deputa-
dos. O que falta é disposição política de votar e apro-
var mudanças que aperfeiçoem o sistema brasileiro.

Nesse aspecto, eu chamo a atenção de que o 
Governo tem uma Base, no Senado e na Câmara dos 
Deputados, de mais de 400 Parlamentares, que apoia-
ria qualquer reforma política decente, correta, racional 
e honesta. Mas, até agora, essa Base não se mostrou 
interessada porque o Governo, por intermédio de Lula, 
antes, e Dilma, agora, nunca se mostrou interessados 
em uma autêntica e legítima reforma política.

Afinal de contas, o Governo conta com a maioria 
absoluta nas duas Casas do Parlamento. Tem aprovado 
o que quer e o que bem entende. Eu mesmo apresen-
tei, há seis anos, uma Proposta de Emenda à Cons-
tituição que acaba com as coligações nas eleições 
proporcionais, encerrando aquela história de o eleitor 
votar em João e eleger José. É impossível imaginar 
que qualquer uma das respostas institucionais vá obter 
unanimidade, quer seja no Parlamento, quer seja nas 
ruas. O que está claro é que não dá mais para ter o 
comportamento de avestruz, enterrando a cabeça na 
areia cada vez que surge um obstáculo.

Srªs Senadoras e Srs. Senadores, e o que dizer 
dos investimentos anunciados para melhorar a mobi-
lidade urbana e os transportes públicos? Ao contrário 
do que sempre defendeu quando estava na oposição, 
o PT no poder incentivou o transporte individual, re-
duzindo impostos para a compra de automóveis e dei-
xando de lado os transportes públicos como ônibus e 
metrô. Essa escolha equivocada agravou a mobilidade 
urbana e contribuiu também para o endividamento das 
famílias brasileiras.

Alguns metrôs – como os do Recife, Fortaleza e 
Salvador – tiveram suas obras paralisadas por anos, 
só retomadas após anúncio de que o País sediaria a 
Copa do Mundo de 2014.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 

– PE) – O PT está no poder, Sr. Presidente, há mais 
de 10 anos. Portanto, não dá mais para ficar olhando 
o que ocorreu no século passado, culpando gover-
nos anteriores por problemas que já poderiam estar 
solucionados em menos de uma década. O governo 

petista errou, falta saber se foi por incompetência ou 
por simples omissão.

Está claro, até para os aliados do PT, que a reu-
nião promovida pela Presidente Dilma Rousseff, no 
Palácio do Planalto, teve objetivos eleitorais, movida 
pelo medo de uma derrota da Presidente nas eleições 
do próximo ano.

O PT insiste em não assumir suas responsabili-
dades sobre os problemas que afligem os brasileiros. 
O Governo busca transferir responsabilidades para 
governadores, prefeitos, para o Congresso Nacional e 
até mesmo para os médicos do País. Não é por outra 
razão que alguns petistas falam abertamente em uma 
eventual candidatura do ex-Presidente Lula.

De tanto assistir à propaganda do Brasil perfeito, 
comandada pelo Publicitário João Santana, os petistas 
passaram a acreditar, piamente, num Brasil de ficção, 
no qual a saúde é de Primeiro Mundo, a inflação está 
controlada, as contas públicas sob controle, a educa-
ção é de qualidade e a impunidade inexiste.

Esses não são problemas novos, criados pela 
Presidente Dilma. Eles existem e persistem desde o 
governo Lula. A diferença é que a desarrumação ge-
neralizada finalmente foi percebida pela população.

Não é com demagogia, transferência de respon-
sabilidades e autoritarismo que a Presidente da Repú-
blica e o PT darão uma resposta aos brasileiros, sejam 
aqueles que protestam nas ruas, sejam aqueles que 
apenas apoiam as manifestações.

Cabe a este Parlamento, Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras, Srs. Senadores – para encerrar –, não deixar 
passar em vão os apelos da população e assumir o 
papel decisivo de apresentar e discutir propostas que 
venham produzir as mudanças de que tanto a socie-
dade necessita.

Muito obrigado, Senador Blairo Maggi, pela sua 
generosidade e pela sua tolerância. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Jarbas Vasconcelos, 
o Sr. Pedro Taques deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Blairo Maggi.

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – Muito obrigado, Senador Jarbas Vasconcelos. 

Concedo a palavra, agora, ao Senador Ivo Cas-
sol, Senador inscrito, para fazer o seu pronunciamento. 

V. Exª tem 20 minutos, Senador Ivo Cassol.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obriga-
do, Presidente, Senador Blairo Maggi. É uma alegria, 
é uma satisfação cumprimentá-lo.

Quero também, com imensa alegria e satisfação, 
cumprimentar meus nobres colegas presentes, nesta 
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tarde de segunda-feira, especialmente hoje, Senador 
Blairo, após essa vitória esmagadora da nossa Sele-
ção Brasileira, que até poucos dias atrás, há 30 dias, 
entrava em campo, nas quatro linhas, desacreditado. 
Mas, graças a um técnico astuto, inteligente, persis-
tente, que já levou o Brasil a ser campeão do mundo, 
novamente, juntamente com os jogadores, consegui-
mos ontem ter sucesso na Copa das Confederações, 
sendo campeões mais uma vez. 

Mas, ao mesmo tempo em que todo mundo se 
preocupava com a Espanha, a fúria espanhola do toc-
-toc, esqueceram-se de que os jogadores da nossa 
Seleção Brasileira souberam domar esse animal furio-
so; souberam, na verdade, trabalhar, e nós consegui-
mos emplacar. E essa vitória veio resgatar e devolver 
novamente a credibilidade no esporte, especialmente 
quando o Brasil está com várias manifestações nos 
quatro cantos, com tudo para esse evento que nos 
espera para o ano que vem, que é a Copa do Mundo. 

Só que as coisas não param por aí. De um lado 
é festa, de outro, alegria. Mas hoje é segunda-feira e 
é dia de trabalho. É segunda-feira e nós estamos aqui, 
no plenário, usando a tribuna desta Casa, especial-
mente mandando um abraço para todos os telespec-
tadores que nos acompanham aqui em Brasília; que 
nos acompanham nos demais Estados da Federação 
brasileira, e especialmente também ao meu Estado, 
o Estado de Rondônia, que me recebeu em 1977 de 
braços abertos, deu-me o privilégio de ser prefeito por 
dois mandatos, governador por dois mandatos e, hoje, 
Senador da República.

No exercício do cargo, a obrigação e o dever que 
eu tenho, como Senador da República, é, com certeza, 
contribuir na legislação, nas novas leis e nas emendas 
constitucionais, porque precisamos aprimorar, me-
lhorar o sistema jurídico e tributário, especialmente o 
sistema político, que muito já foi discutido. Em muitas 
campanhas se prometeu a reforma política, promete-
-se a reforma tributária, mas, infelizmente, só ficou no 
discurso de palanque. 

Mas nós não podemos parar, nós precisamos 
continuar. E o que nós precisamos aqui, nesta Casa, é 
dar a melhor opção para o nosso povo, especialmente 
nesta área política. Todo mundo tem acompanhado, e 
tem assistido, e tem lido e tem ouvido, em âmbito na-
cional, as novas propostas que chegam a esta Casa, 
especialmente sobre a reforma política. De início, era 
uma emenda à Constituição. Agora querem um plebis-
cito, uma consulta popular, para saber exatamente o 
que a população quer.

Todo mundo sabe que a consulta popular tem 
de ser simplificada. A última que fizemos foi sobre o 
desarmamento no Brasil. Agora, nós vamos fazer uma 

consulta para saber que sistema político o povo quer. 
Da maneira que está vindo para cá, fechado, vocês 
que estão em casa, nós, eleitores, temos oportunida-
de de escolher, Sr. Presidente, o deputado estadual 
que quisermos, o vereador que quisermos, o prefeito 
que quisermos, o deputado federal que quisermos, 
o senador que quisermos, o governador que quiser-
mos, o presidente que quisermos, olhando no CPF, na 
cara da pessoa. Ainda assim, muitas vezes, o eleitor 
comete um erro. 

Você imagina comprar um pacote fechado e no 
meio vir um monte de porcaria? E o que não falta é 
porcaria no meio político. Todo segmento tem, mas no 
meio político tem um pouco mais. Se aprovarmos a re-
forma política como alguns partidos políticos querem, 
especialmente da maneira que estão tentando, sou 
contra. Eu sou contra! Sou da Base aliada da Presi-
dente da República, mas, da maneira que está sendo 
proposto o plebiscito, eu sou contra gastar dinheiro, 
milhões de reais com um plebiscito sobre a mudança 
do sistema político hoje. Mas, mudar o sistema político 
e ficarem as mesmas pessoas, que mandam, como se 
diz, os caciques, dando as ordens de cima para bai-
xo? Aí, quem perde são vocês que estão em casa me 
assistindo, somos nós que perdemos. 

Eu defendo, sim, uma reforma política em que 
assuma o mandato quem tiver mais votos. Chega de 
um vereador, um deputado estadual, um deputado fe-
deral, carregar meia dúzia nas costas, a exemplo do 
que aconteceu com o Enéas, que teve quase dois mi-
lhões de votos e trouxe cinco Deputados Federais para 
o Congresso Nacional. Nós precisamos mudar esse 
sistema, sim, mas para isso, não é preciso plebiscito, 
apenas dar a oportunidade de assumir aquele que o 
povo escolheu. Não é justo que alguém, no meu Es-
tado, que teve 50 mil votos fique de fora e aquele que 
teve 10, 15 mil votos, assuma o mandato. Vou dar um 
exemplo simplificado aqui.

Na substituição que se fará, pela condenação 
de um Deputado do PMDB, Natan Donadon – até 
que enfim foi feita justiça pelo desvio do dinheiro da 
Assembleia Legislativa do meu Estado –, nos próxi-
mos dias, vai assumir, como Deputado Federal, o ex-
-Senador Amir Lando, que não teve nem 15 mil votos, 
teve 10 mil votos. Outros, com 30 mil votos, ficaram 
fora. Quer dizer, a população escolhe quem quer que 
assuma, mas, infelizmente, o sistema político existente 
hoje não permite.

Da maneira que está vindo, não vai mudar nada, 
não. Vai ser pior, minha gente. Vai ser pior, sabem por 
quê? Porque tem cacique político que acha que pode 
implantar o chavismo aqui, acha que pode trazer o sis-
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tema da Venezuela para cá. Nós não podemos aceitar. 
Vão dizer: vamos aceitar a lista fechada? 

Quero pedir a todos os amigos do Brasil inteiro, 
a vocês que estão fazendo manifestação: não aceitem 
isso. Nós, nesta Casa, não vamos aceitar lista fechada, 
não. Porque quem está na frente, quem está coman-
dando o partido vai colocar quem ele quer. E aqueles 
que, na verdade, teriam a oportunidade de renovar, 
de trazer opções novas, de trazer esperança ao povo, 
vão ficar no banco de reserva, sem ter oportunida-
de de poder jogar. E quem vai ficar dando as cartas, 
Srªs e Srs. Senadores, na verdade, será aquele que 
tem maior poder, ou o melhor QI, o melhor que indi-
ca, quem tem melhor circulação, quem tem melhores 
condições, o que manda, o que tem um sistema que 
possa ficar a seus pés.

Portanto, como Senador da República, eu gos-
taria que fosse feito o plebiscito hoje para perguntar a 
vocês que estão me assistindo: vocês estão satisfeitos 
com a saúde no Brasil? Quem está satisfeito? Sim ou 
não? Na sua cidade, no seu bairro, no seu distrito, como 
está a saúde no seu Estado? Como está a saúde no 
Município? Tem saúde pública digna? Vamos respon-
der no plebiscito “sim” ou “não”. Com certeza que não!

Portanto, se é para fazer plebiscito, vamos fazer 
plebiscito assim. Ou, melhor ainda, vamos pegar esse 
dinheiro do plebiscito e colocar, Sr. Presidente, para 
fazer saúde nos Estados. 

Vocês acham que o plebiscito é de graça? Todo 
mundo nesta Casa está passando humilhação. Quantos 
políticos são xingados na rua! Os políticos servem de 
chacota, de piada, em programas de humor, por tudo 
quanto é lado. Como aconteceu na Copa do Mundo, há 
dez anos, quando foi homologada a Copa do Mundo 
no Brasil. Quanto tempo levou para começarem essas 
obras? Só liberou no final! 

Da mesma maneira, não podemos concordar 
que agora, na última hora, pela reivindicação popu-
lar, como se a reforma política fosse a solução dos 
problemas que temos nas ruas. Não é não gente! Os 
problemas existentes nas ruas são muito maiores. A 
população não aguenta mais o desmando, a corrup-
ção, não aguenta mais ver o Estádio Mané Garrincha, 
em Brasília, de RS600 milhões custar R$1,2 bilhão! A 
população não aguenta mais esse custo Brasil; este 
Brasil e as contas que pagamos.

Ao mesmo tempo, esta Casa muito tem discutido 
sobre menores infratores. Menores infratores como o 
sistema legal diz hoje, mas, na verdade, não são me-
nores infratores, são menores bandidos, criminosos, 
delinquentes, que assaltam, que matam, que acabam 
com a família. Menores de 18 anos que, pela nossa 
legislação, pegam um ano ou seis meses, dois anos 

numa casa de recuperação e depois estão reintegra-
dos à sociedade, como se tivessem passado a limpo, 
quando, na verdade, não é isso. 

Há muita gente que ainda tem dó. Nós desta 
Casa ainda não diminuirmos a menoridade, para dar 
oportunidade aos jovens sérios, decentes, de 16 anos, 
17 anos, que querem uma carteira de habilitação, que 
querem, na verdade, ter direito à maioridade para res-
ponder pelos seus atos e ter sua independência de ir 
e vir. E nós, infelizmente, nesta Casa, não aprovamos 
nenhum projeto de lei.

Por que não fazer um plebiscito?
O Estado de São Paulo, do Senador Suplicy e de 

outros colegas, do Senador Aloysio Nunes, em pes-
quisa recente, apontou que 92% da sua população 
querem a diminuição da idade penal. Meu Estado de 
Rondônia não é diferente: mais de 90% querem, pela 
pesquisa popular. 

O povo não aguenta mais! Quer a responsabili-
dade desses jovens delinquentes, assassinos, bandi-
dos. E aqueles que, na verdade, são recuperáveis, com 
certeza nós o queremos no bojo da nossa sociedade.

Se for para ser feito, vamos fazer um plebiscito 
para consultar a população: Você é a favor ou contra 
a diminuição da idade penal? Qual é a idade? Sim ou 
não? Com certeza a população irá às ruas para o pa-
pel dela, fazer a parte dela, daquilo que nós aqui nes-
ta Casa – e eu junto – não estamos fazendo, ou seja, 
aprovar uma legislação para diminuir a idade e dar a 
mesma responsabilidade dos maiores.

Alguém diz o seguinte: Mas, Cassol, os presídios 
estão lotados! Estão lotados, mas tem o Fundo Peni-
tenciário, que não libera quase nada de dinheiro, deixa 
todo o custo para os Estados pagarem. A maioria dos 
presos é de presos, infelizmente, por tráfico de drogas. 

Estão superlotados os nossos presídios! É cons-
truir mais presídios! É levar a coisa ao pé da letra! É 
não ter dó desses que se aproveitam da legislação em 
benefício próprio! Ao mesmo tempo, nós vamos dar 
uma esperança maior para a nossa população, para 
aquelas famílias que, na verdade, sofreram na pele os 
abusos, que perderam pessoas da família para esses 
menores delinquentes.

E nós esperávamos que viesse um plebiscito. 
Tenho nesta Casa um projeto de lei de minha autoria 
para fazer o plebiscito, não para este ano, com o custo 
adicional. É diferente! Seria para o ano que vem, junto 
com as eleições. Você em casa, você, eleitor, é a favor 
ou não da diminuição da idade penal? Zero. Sim ou 
não. Acabou. Incluía junto, no ano que vem. 

Mas aí, infelizmente, vieram, nacionalmente, to-
das as manifestações. Parabéns pelas manifestações 
sérias, comprometidas com a causa pública, com a rei-
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vindicação popular em prol da população que, na ver-
dade, de uma maneira ou de outra, já se sente atingida.

Apesar disso, não pactuo, não aceito, não con-
tribuo e não ajudo aqueles que, na manifestação, não 
têm coragem de mostrar a própria cara, que esconde 
para poder depredar patrimônio público, saquear os 
comércios e queimar, como aconteceu em Belo Hori-
zonte, uma concessionária de carros, como queimaram 
um carro, se não me engano, da Rede TV, um carro 
da Record. Esses não estão se manifestando por mu-
danças, pelas necessidades que nós temos no Brasil; 
na verdade, estão se aproveitando da manifestação, 
escondendo a cara e aproveitando para saquear.

E eu pergunto a vocês que estão me assistindo, 
a você, dona de casa, Srª Dona de Casa, o Sr. Co-
merciante que está me assistindo, o senhor que é só 
um morador, um empresário, que tem defendido as 
manifestações, até com esses depredadores: você 
aceitaria que, passando uma manifestação em frente 
a sua casa, quebrassem a sua porta, quebrassem a 
sua janela, roubassem o seu computador, roubassem 
a sua televisão? Você concordaria?

E aí o Governo Federal e o governo do Estado 
têm de reagir, têm de coibir esses desmandos; para-
benizar quem tem compromisso com a causa pública, 
com quem tem compromisso com todos nós, brasileiros, 
e com quem quer melhorar a vida de todos os brasilei-
ros e, ao mesmo tempo, coibir esses abusos e esses 
exageros que há em todas as manifestações políticas.

Com tudo isso, é como se a solução viesse em 
um passe de mágica, por uma varinha de condão; como 
se a solução, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
fosse o plebiscito da reforma política. 

O que muda, na verdade, com a reforma políti-
ca? Vocês acham que esses caciques da política vão 
sair dela? Conversa fiada, conversa para boi dormir! 
Isso é conversa de bêbado para delegado! Isso não 
acontece, não! Esses caciques vão continuar dando 
as ordens, vão continuar comandando. Mesmo fora do 
cargo, mesmo fora do poder, vão estar sempre juntos 
com os seus partidos conduzindo o sistema A, B ou 
C existente hoje no País.

Eu me recordo que em Rondônia, lá atrás, e aqui 
no Senado não era diferente, também um Senador 
trazia o outro. Hoje, não. Hoje vem para cá quem tem 
mais voto; hoje, vem para cá, não dois, três candidatos 
da mesma chapa que trazem os votos juntos, aquele 
indivíduo que tem mais voto. Se nós queremos dar con-
dições, aqui, para partido pequeno, se nós queremos 
a sobrevivência desse partido já existente e dar essa 
oportunidade para as pessoas que querem colocar o 
seu nome à disposição para disputar as eleições do 
ano que vem para Deputado Estadual, para Deputa-

do Federal, nós temos de aprovar, antes do começo 
de outubro, nesta Casa e na Câmara dos Deputados, 
um projeto de lei fazendo com que venham para cá, 
ou para a Câmara dos Deputados, ou para as assem-
bleias legislativas de cada Estado os que têm mais vo-
tos, os que são votados e escolhidos pela população 
para representá-la, e não aqueles que vêm a reboque, 
não aqueles que vêm de carona, que aproveitam esse 
sistema que nós temos, hoje, da política, que alguns 
acabam trazendo muitos de carona, fazendo com que 
se perca a credibilidade do sistema político existente, 
Senador Blairo.

Nós assistimos, vimos o exemplo do Tiririca. É 
um guerreiro, é humorista, é uma pessoa extraordiná-
ria, merece o lugar. É um ótimo Parlamentar e merece 
o nosso respeito. Agora, eu sou contra aqueles que 
aproveitaram a carona dos votos que ele teve a mais 
para trazer outros Parlamentares junto. 

Não é justo! Assim é a legislação, e agracia esses 
que vieram junto. Mas, até quando vamos trazer para 
cá representantes que não é a vontade da população? 

Vou dar aqui um exemplo simplificado. O meu 
Estado tem 24 cadeiras para Deputado Estadual, 24 
cadeiras, 24 Deputados Estaduais, independente de 
cor partidária. Esse apoio tem esta Casa do Senador 
Ivo Cassol independente. Os 24 Deputados Estadu-
ais, Senador Blairo, nosso Presidente, mais votados. 
Esses 24 mais votados vão representar exatamente o 
que, Senador Raupp, no nosso Estado? A vontade da 
população do nosso Estado de Rondônia. 

Nós temos oito vagas para Deputado Federal. Es-
sas oito vagas têm de ser preenchidas, têm de vir aqui 
representar no Congresso Nacional, na Câmara dos 
Deputados, os oito Deputados Federais mais votados. 
E, não, o que acontece é o inverso. Eu me recordo lá 
trás, em 1990, o finado Senador Olavo Pires, candidato 
a Governador pelo Estado de Rondônia, meu pai era 
candidato a Deputado Federal junto, naquela coliga-
ção e, naquela coligação, vieram os oito Deputados 
Federais fechados. E houve candidatos do outro lado, 
para Deputado Federal, com o triplo de votos deles, 
e ficaram fora. 

Infelizmente, não é o anseio e não estaremos 
atendendo a necessidade popular. Se nós queremos 
atender vocês, os eleitores dos quatro cantos deste 
País, nós, nesta Casa, temos de parar de legislar em 
causa própria. Esta Casa tem de parar de legislar para 
o partido A, B ou C. Nesta Casa, precisamos aprovar 
uma legislação e para isso não precisa plebiscito, não. 
Para isso, não precisamos pegar uma caixa-preta e bo-
tar nomes de políticos conforme o interesse de cada 
partido, e depois o eleitor vota no escuro. De repente, 
ele está pensando que está comprando carne de le-
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bre e está, infelizmente, comprando carne de gato. E 
aí quem perde é a população.

Então é por isso que precisamos não do plebis-
cito, mas da aprovação nesta Casa, para que essa 
reforma política contemple, mude esse sistema que 
está aí, ainda para o ano que vem, e traga para cá 
os mais votados, traga para cá quem na verdade re-
presenta cada Estado, que fiquem nas assembléias 
legislativas de cada Estado os verdadeiros represen-
tantes eleitos pelo povo, e não aqueles que vierem de 
carona e reboque.

Mas, até agora foram contemplados. Meus para-
béns, é um pessoal de sorte. Eu ocupo esse cargo de 
Senador, ocupei o de Governador, mas vim pelo meu 
mérito, pelo trabalho que eu fiz e pelo reconhecimento 
que os eleitores tiveram pela minha pessoa.

Se um dia eu tiver de vir para uma Casa, ocupar 
um cargo legislativo na carona dos outros, eu não que-
ro. Fico fora, porque não é justo, não é legal.

(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Pode até 

ser legal, mas é imoral! 
Aí, quando se fala... Srª Presidente, nós que so-

mos da base, eu estou aqui para apoiar projetos de 
interesse da Nação, mas, nesse projeto do plebisci-
to, infelizmente, eu quero deixar bem claro: o Palácio 
não vai contar com este Parlamentar, não conta com 
este Senador.

O que eu defendo, sim, é que os Estados, as as-
sembléias legislativas, a Câmara dos Deputados tenha 
condições de trazer para cá novas lideranças políticas.

Peço ao meu Presidente mais alguns minutos para 
eu terminar aqui. Está terminando o tempo, então...

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – Senador Ivo Cassol, quando eu comecei a mar-
car o tempo, V. Exª já está falando há cinco minutos. 
Então, já extrapolou o seu tempo.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Que bele-
za! Eu prometo ser rápido se me der mais três minutos.

Então, como eu ia dizendo, quanto a esse pro-
cesso eleitoral, nós não precisamos... Olha, gente! Nós 
estamos com a saúde em frangalhos, estamos com 
a saúde debilitada, estamos com a saúde na UTI, e 
eu não me refiro a minha saúde. Ela está boa, assim 
como a da maioria dos Senadores aqui. Estou falando 
da saúde do povo brasileiro, dos cuidados que o poder 
público tem com a saúde do nosso povo. Infelizmente, 
ela está se arrastando, está precária.

Vamos pegar esse dinheiro do plebiscito, Sr. Pre-
sidente! Vamos pegar, meus Líderes, esse dinheiro do 
plebiscito da reforma política e colocar nesses Estados 
com problema financeiro. Vamos pegar esse dinheiro 
e colocá-lo para investimento na saúde, para contratar 

mais profissionais, para melhorar o salário do pessoal 
da saúde. Enfim, naquilo que for necessário. Mas fazer 
um plebiscito na correria, na última hora, goela a baixo 
é desnecessário, é gastar dinheiro. Sinceramente, vou 
falar aqui desta tribuna, é dar um tiro no pé, é subes-
timar a inteligência do nosso povo, é pedir para vocês 
eleitores: “Vocês querem votar em uma caixa preta 
que está cheia de políticos, e vocês não sabem nem 
o CPF nem o nome deles?”

Já votando no CPF, vendo a fotografia, conhe-
cendo o candidato, volta e meia nós erramos, imagi-
ne votar no escuro, imagine votar na escuridão, numa 
lista fechada! Aí, muitos partidos pequenos vão ficar 
sem representação.

Vamos dar oportunidade a vocês que estão me 
assistindo, e não tiveram coragem de vir participar da 
política brasileira do seu Município, do seu Estado, em 
nível federal. A partir do momento em que os mais vo-
tados ocuparem uma cadeira na Câmara dos Deputa-
dos, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, 
com certeza a história vai ser diferente.

(Soa a campainha)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Então, 

Sr. Presidente, eu agradeço a compreensão. Quero 
agradecer esse carinho especial dos nobres colegas, 
da população que tem me assistido e sempre orado 
pelas autoridades. Continue orando não só por mim, 
mas pela Presidente, para que possamos aproveitar 
esse dinheiro do plebiscito e colocar na saúde. Com 
isso nós poderemos, ao mesmo tempo, atender à de-
manda da população brasileira. 

Que Deus abençoe todo mundo. Até a próxima 
oportunidade.

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 

MT) – Muito obrigado Senador Ivo Cassol.
Concedo a palavra, pela liderança, ao Senador 

Romero Jucá, pelo PMDB.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, eu pedi a palavra para fazer 
dois registros nesta tarde.

O primeiro deles diz respeito a um projeto que 
relatei e aprovei na Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, em decisão terminativa, que pretende 
dar prioridade, Senador Blairo Maggi, Presidente, aos 
produtores que fornecem para frigorífico, para abate 
de animais, quando esses frigoríficos têm algum tipo 
de problema de liquidação judicial. 

Os produtores que vendem o seus produtos, no 
caso maior, o gado, não têm prioridade quando há 
efetivamente o fechamento ou a falência do frigorífico.



41378 Terça-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013

Esse é um projeto de lei do Senador Acir Gurga-
cz, PLS nº 226, de 2011, que aprovei como Relator, 
apoiando essa iniciativa. Nós entendemos que assim 
é possível dar garantias ao produtor, ao fornecedor 
do gado, ao fornecedor dos animais, de prioridade no 
recebimento e, portanto, na garantia do seu produto, 
para que ele não fique prejudicado quando houver a 
falência das instituições.

Portanto, quero fazer este registro e dizer que o 
projeto foi aprovado em decisão terminativa. Ele pri-
vilegia, atende aos produtores de animais de todo o 
País, inclusive os do meu Estado, Roraima. Agora ele 
vai para a Câmara dos Deputados, onde espero que 
possa ser votado rapidamente.

Queria solicitar o apoio do Deputado Luciano 
Castro, aqui presente, para que acompanhasse na 
Câmara dos Deputados o Projeto de Lei do Senado 
nº 226, para que, efetivamente, os produtores de ani-
mais do País possam ter essa prioridade e a Câmara 
possa votar o projeto rapidamente.

O segundo ponto da minha fala diz respeito à 
Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2013, 
do Senador Jarbas Vasconcelos, que hoje usou da 
palavra, falou aqui da tribuna. Essa proposta prevê 
a perda automática do mandato daqueles que forem 
condenados, com decisão transitada em julgado, por 
improbidade administrativa ou prática de crime contra 
a Administração Pública. 

Quero dizer que nesse caso se encontra agora o 
Deputado Donadon, de Rondônia, e que o problema 
volta para a Câmara dos Deputados, para que ela de-
clare a perda do mandato. Com essa emenda consti-
tucional, isso não seria necessário.

Portanto, quero dizer que sou favorável à emenda 
constitucional proposta pelo Senador Jarbas Vascon-
celos e que votarei favoravelmente no momento em 
que essa emenda constitucional for discutida e votada 
tanto na Comissão de Constituição e Justiça da Casa 
quanto no plenário do Senado Federal.

Por fim, Sr. Presidente, quero fazer um registro 
importante para o meu Estado, Roraima, que é a assi-
natura do convênio para implantação do Projeto de Irri-
gação do Passarão, no Município de Boa Vista, Estado 
de Roraima, que será o primeiro projeto de irrigação 
implementado na Região Norte do Brasil.

Esse projeto consta do PAC. É o primeiro projeto, 
Senador Ivo Cassol, de irrigação do norte do Brasil e 
será feito no Estado de Roraima.

Eu quero agradecer ao Ministro da Integração, 
Fernando Bezerra, assim como a toda a equipe técni-
ca, parabenizar o Governador Anchieta, a Secretaria 
de Agricultura do Estado de Roraima e dizer que nós 
lutamos para colocar esses recursos no PAC. São mais 

de R$40 milhões para a primeira etapa do projeto, que, 
sem dúvida nenhuma, trará uma condição de produção 
muito melhor ao nosso Estado. Além de atender Rorai-
ma, vai abastecer a cidade de Manaus com diversos 
produtos que hoje são importados do restante do País.

Era esse registro que eu gostaria de fazer.
Peço a transcrição do meu relatório do Projeto de 

Lei do Senado nº 226 e peço também a transcrição da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2013, 
do Senador Jarbas Vasconcelos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e 
§2º, do Regimento Interno.)

PARECER No, DE 2013 

Da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, em decisão terminativa, sobre 
o Projeto de Lei do Senado no 226, de 2011, 
do Senador Acir Gurgacz, que altera o art. 
964 da Lei no10.406, de 10 de janeiro de 
2002 – Código Civil, para outorgar privilé-
gio especial, sobre os produtos do abate, 
ao credor por animais.

Relator: Senador Romero Jucá

I – Relatório

Submete-se a esta Comissão o Projeto de Lei 
do Senado (PLS) no 226, de 2011, do Senador Acir 
Gurgacz, que altera o art. 964 da Lei no10.406, de 10 
de janeiro de 2002 – Código Civil, para outorgar privi-
légio especial, sobre os produtos do abate, ao credor 
por animais.

O projeto é composto por dois artigos.
O art. 1o acrescenta o inciso IX ao art. 964 do 

Código Civil, para atribuir privilégio especial sobre os 
produtos do abate ao credor por animais.

O art. 2o é a cláusula de vigência, segundo a qual 
a lei que se originar da proposição entrará em vigor na 
data de sua publicação.

Na justificação do projeto, seu autor argumenta 
que a produção e a exportação de carnes e demais 
produtos agropecuários vêm desempenhando papel 
fundamental na economia brasileira, contribuindo para 
manter o País no rumo do crescimento sustentável. 
Afirma que, para que esse desempenho se mantenha, 
é necessária especial atenção a cada um dos elos da 
cadeia produtiva.

Alega que os produtores de gado e demais ani-
mais de corte costumam entregar suas reses para 
abate, sob promessa de pagamento futuro, mas, na 
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data do vencimento, o frigorífico, não raras vezes, já 
tem suas atividades encerradas, obrigando o credor a 
se inscrever em longo e incerto processo de falência.

Por esse motivo, propõe, com vistas a amenizar o 
problema, a concessão de privilégio especial ao credor 
pecuarista, a fim de que possa resgatar seu crédito com 
a venda dos produtos obtidos com o abate do gado 
entregue, assim como dispõe a lei acerca do credor de 
sementes em relação aos frutos agrícolas produzidos.

Desse modo, o pecuarista não precisará concor-
rer com os demais credores quirografários, que não 
dispõem de qualquer privilégio e dificilmente têm seus 
créditos satisfeitos.

Não foram apresentadas emendas à proposição.
A matéria foi aprovada pela Comissão de Agricul-

tura e Reforma Agrária (CRA) e, é agora, submetida a 
esta Comissão, que sobre ela deve se pronunciar em 
caráter terminativo.

II – Análise

A proposição trata de matéria inserida na com-
petência da União, conforme dispõe o art. 22, I, da 
Constituição, segundo o qual compete privativamente 
à União legislar sobre direito civil e direito comercial.

Cabe ao Congresso Nacional dispor sobre a ma-
téria e a iniciativa parlamentar é legítima, nos termos 
do disposto nos arts. 48 e 61 da Carta Magna.

Quanto à juridicidade, o projeto se afigura irretocável, 
porquanto i) o meio eleito para o alcance dos objetivos 
pretendidos (normalização via edição de lei) é o adequa-
do, ii) o assunto nele vertido inova o ordenamento jurídico, 
iii) possui o atributo da generalidade, iv) afigura-se dota-
do de potencial coercitividade e v) revela-se compatível 
com os princípios diretores do sistema de direito pátrio.

No mérito, entendemos que a proposição mere-
ce prosperar.

Como bem salienta o parecer da CRA, o projeto 
confere àquele que produziu o direito de recuperar o 
fruto do seu trabalho, o que dificilmente ocorre no sis-
tema legal vigente quando ocorre a falência do frigorí-
fico, já que raramente os recursos arrecadados com a 
realização do ativo do falido são suficientes para pagar 
os credores quirografários.

O art. 964 do Código Civil contém um rol de si-
tuações em que se confere um privilégio especial ao 
credor, de modo que receba seu crédito, em eventu-
al processo de falência, com preferência em relação 
aos créditos com privilégio geral e aos créditos quiro-
grafários.

Nada mais justo do que assegurar ao pecuarista 
que entrega animais para abate sob promessa de pa-
gamento futuro privilégio especial sobre os produtos 
do abate, como se propõe.

III – Voto

Em vista do exposto, manifestamo-nos pela apro-
vação do Projeto de Lei do Senado no 226, de 2011.

Sala da Comissão, – Senador Romero Jucá.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 18, DE 2013

Altera o art. 55 da Constituição Federal para 
tornar automática a perda do mandato de 
parlamentar nas hipóteses de improbidade 
administrativa ou de condenação por crime 
contra a Administração Pública.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º O art. 55 da Constituição passa a vigorar 
acrescido do § 3º-A, com a seguinte redação:

Art. 55 ............................................................
 .......................................................................
§ 3º-A – A perda do mandato será automáti-
ca, nas hipóteses dos incisos IV e VI, quando 
a perda dos direitos resultar de condenação 
por improbidade administrativa ou da prática 
de crime contra a Administração Pública, com 
sentença transitada em julgado.
§ 3º-B – Na hipótese do parágrafo anterior, a 
Mesa da respectiva Casa Legislativa limitar-
-se-á a declarar a perda do mandato,
§ 4º – A renúncia de parlamentar submetido a 
processo que vise ou possa levar à perda do 
mandato, nos termos deste artigo, terá seus 
efeitos suspensos até as deliberações finais 
de que tratam os §§ 2º, 3º e 3`-A. (NR)

Art. 2º Esta Emenda à Constituição entra em vi-
gor na data de sua publicação

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR – 
MT) – Muito obrigado, Senador Romero Jucá.

Eu passo a palavra agora ao Senador Eduardo 
Suplicy, que é o próximo orador inscrito e que tem 20 
minutos para o seu pronunciamento.

Depois do Senador Eduardo Suplicy, nós temos, 
inscrito pela liderança, o Senador Inácio Arruda.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Senador Blairo Maggi, Srs. Senadores, 
Srªs Senadoras, antes de falar sobre o tema que muitos 
aqui colocaram hoje – o plebiscito, a reforma política, 
o referendo –, quero fazer dois registros. O primeiro, 
relativo à tragédia ocorrida em São Paulo, quando, 
acho que na quinta para sexta-feira última, um grupo 
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de cinco rapazes ingressaram numa residência muito 
humilde, numa favela no Jardim da Conquista, próximo 
de São Mateus, e, ali, armados de quatro facas e dois 
revólveres, esses cinco rapazes solicitaram a algumas 
famílias... Havia pelo menos 12 pessoas, bolivianos, 
que, trabalhando ali na Zona Leste de São Paulo como 
pessoas que realizam confecções para determinada 
empresa, e, por não terem ainda os seus documen-
tos plenamente legalizados em São Paulo e no Brasil, 
são pessoas não abriram contas em bancos. Portanto, 
as suas modestas economias acumuladas depois de 
algum tempo estavam guardadas com eles. Já havia 
este grupo realizado assaltos algumas vezes – pelo 
menos três vezes naquela casa –, mas os bolivianos 
resolveram não fazer as queixas ao distrito policial ali 
de São Mateus, uma vez que estavam preocupados 
com a sua situação de legalidade em território brasileiro.

Mas eis que, nesta última quinta-feira, exigiram 
que aquelas famílias lhes dessem recursos. E havia a 
família de Ediberto Yanarico Quiuchaca e de sua espo-
sa, Veronica Capcha Mamani – ele de 28 e ela de 24 
anos –, pais de um menino que completaria 6 anos, o 
menor Brayan Yanarico Capcha.

E então, diante daquele grupo de bolivianos, o 
grupo de assaltantes resolveu exigir ainda mais dinhei-
ro. O pai, Ediberto Yanarico Quiuchaca, que já havia 
entregado R$3,5mil, foi buscar no automóvel mais 
R$1 mil. Deram R$4,5 mil nas mãos dos assaltantes, 
que, entretanto, continuaram a ameaçar. E o menino 
Brayan, de 5 anos, estava chorando, solicitando que 
não matassem a sua mãe e o seu pai. Mas, por estar 
chorando, eis que um dos rapazes acabou desferindo 
um tiro na cabeça de Brayan, causando a sua morte.

Eu quero transmitir a minha solidariedade a essa 
família de bolivianos, ao Sr. Ediberto e a Srª Verônica. 
Eu estive no velório, que se realizou num cemitério de 
Guarulhos, pois a família já estava tendo o apoio do 
Consulado da Bolívia em São Paulo, que providenciou 
o devido traslado, que se dará de hoje para amanhã 
para a Bolívia. O casal vai seguir com o corpo de seu 
filho num caixão.

Ali estavam inúmeras famílias de bolivianos que, 
inclusive, ontem, deram recursos modestos de R$10, 
de R$20, e assim por diante, para que aquele casal 
pudesse ter pelo menos algum recurso. 

O Consulado da Bolívia estava providenciando 
as passagens para o casal e o traslado do corpo. É 
muito importante que venhamos a refletir sobre o grau 
de violência que, infelizmente, está acontecendo em 
nosso País, em especial na minha cidade, São Paulo. 

Quero transmitir a minha solidariedade ao ca-
sal boliviano pela morte de Brayan, Edberto Yanarico 
Quiuchaca e Veronica Capcha Mamani, e dizer-lhes 

do meu compromisso de lutar, primeiro, pelos direitos 
de bolivianos que, por vezes, por falta de alternativas 
de trabalho e sobrevivência adequados em seu próprio 
país, vêm buscar sua sorte e melhores possibilidades 
de trabalho em São Paulo. São milhares de bolivianos. 
A colônia de bolivianos em São Paulo é bastante gran-
de. Estava lá o Padre Melo, que é responsável pela 
pastoral da solidariedade aos imigrantes estrangeiros 
em São Paulo. Quero cumprimentar a advogada Dr. 
Patrícia Vega, que tem procurado ajudar os bolivianos. 

Quero transmitir que, na noite de sábado, fui até 
o Distrito Policial de São Mateus e conversei com o 
Dr. Fernando e os delegados responsáveis pela apu-
ração dos fatos. Informa hoje a imprensa que, segundo 
esses delegados, três já foram presos e afirmaram à 
polícia que o autor do disparo realizou aquele ato trá-
gico de matar o menino de forma tal que seus próprios 
comparsas não o compreenderam e até pensaram em 
matar aquele rapaz, que ainda se encontra foragido, 
assim como outro que faz parte do grupo. Acho que é 
importante que nós venhamos a refletir por que razão 
alguns assaltantes resolvem realizar uma ação que 
significa uma tragédia imensa. 

E quero ressaltar que a Ministra Maria do Rosário, 
dos Direitos Humanos, encaminhou uma mensagem, 
durante o ato religioso, de solidariedade e pedindo des-
culpas, da parte do Governo brasileiro e do povo bra-
sileiro, pela tragédia causada àquela família boliviana.

Nós precisamos pensar nos meios de ampliar os 
direitos sociais por todos os países das Américas, em 
especial, no Mercosul, para que as pessoas possam 
ter maior liberdade de circulação. Que a liberdade de 
circulação seja não apenas para o capital, para os bens 
de serviço, mas, sobretudo, para os seres humanos, 
que são os mais importantes. E que a integração do 
Mercosul e de todas as três Américas possa se dar o 
quanto antes, com condições sociais adequadas para 
todos que vivem nas Américas.

Eu tenho expressado bastante que, um dia, do 
Alasca à Patagônia, nós precisaremos ter uma renda 
básica de cidadania como um direito universal de todas 
as pessoas, não importa a sua origem, raça, sexo, ida-
de, condição civil ou socioeconômica, como um direito 
universal de todos participarem da riqueza comum de 
nossas nações e dos continentes nas Américas. Então, 
possamos todos refletir sobre isso.

Quero também informar que a responsável pelos 
direitos da criança e do adolescente da própria Se-
cretaria dos Direitos Humanos, da Ministra Maria do 
Rosário, também expressou que todas as crianças, 
mesmo que filhos de imigrantes, precisam ter direitos 
iguais assegurados.
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Depois de aqui registrar essa tragédia tão triste, 
gostaria também de, tal como os Senadores Jorge 
Viana, Paulo Paim, Ivo Cassol e outros aqui, reque-
rer, Sr. Presidente, nos termos do art. 222 do nosso 
Regimento, a inserção em ata de voto de aplauso e 
congratulações à Seleção Brasileira, jogadores e co-
missão técnica, que, no domingo, ontem, 30 de junho, 
conquistou o tetracampeonato da Copa das Confede-
rações da FIFA. 

Na noite de domingo, o Brasil venceu a Espanha 
por 3x0, no Estádio Mário Filho , o Maracanã, e levou 
o título da Copa das Confederações de 2013. Com a 
vitória, tornamo-nos tetracampeões desse torneio, que 
reúne o atual campeão do mundo e os campeões de 
cada confederação continental.

A atuação, individual e coletiva, do time brasileiro 
foi excepcional. Fred fez dois gols, e Neymar fez outro 
fantástico. A Espanha, apesar de ter um time exce-
lente, não conseguiu segurar o Brasil, que formou um 
time com uma maneira definida de jogar e soube usar 
muito bem a vantagem de jogar em casa.

No primeiro tempo, o Brasil entrou num ritmo fre-
nético e não deu espaço aos espanhóis. Hulk cruzou 
na área, Fred e Neymar brigaram pela bola com Piqué 
e Arbeloa. Mesmo caído, Fred conseguiu finalizar para 
fazer 1x0 para o Brasil. Isso aconteceu com menos de 
dois minutos de jogo.

A Espanha ameaçou o Brasil aos 40 minutos, 
quando Pedro entrou sozinho na área e tocou, tirando 
Júlio César, o goleiro da seleção brasileira, da jogada. 
Mas aí a estrela do zagueiro David Luiz brilhou, e ele 
conseguiu impedir o gol em cima da linha, uma jogada 
extraordinária de David Luiz.

Aos 44 minutos do primeiro tempo, Neymar par-
tiu para o ataque, tabelou com Oscar, dominou dentro 
da área e, com uma bomba de perna esquerda, fez 
2x0 para o Brasil. 

Logo no começo do segundo tempo, como num 
replay do primeiro, Fred marcou aos dois minutos, fa-
zendo 3x0. A torcida foi ao delírio, e todos passaram 
a gritar “O campeão voltou!” – referindo-se, portanto, à 
nossa condição de pentacampeão mundial de futebol. 
Enquanto isso, a seleção tocava a bola, com um jogo 
alegre, sem perder a objetividade. 

Parabéns aos jogadores e à comissão técnica. 
Todos os brasileiros estão muito felizes com a belíssima 
atuação de nossos craques. O espetáculo no Maraca-
nã foi inesquecível. Tivemos uma noite de apoteose. O 
trabalho tem de continuar para que essa noite se repita 
no próximo ano, durante a Copa do Mundo de futebol.

E quero aqui registrar o nome de nossos 23 
campeões.

Goleiros: Júlio César, Diego Cavalieri e Jefferson.

Zagueiros: Thiago Silva, Réver, David Luiz e Dan-
te.

Laterais: Daniel Alves, Jean, Marcelo e Filipe Luís.
Meias: Fernando, Luiz Gustavo, Hernanes, Pau-

linho, Oscar e Jadson.
E os atacantes, que tanto brilharam: Neymar, 

Fred, Lucas, Hulk e Bernard.
Neymar e Fred receberam a Bola de Ouro e a de 

Prata, os grandes prêmios, além de terem sido os maio-
res artilheiros, ao lado de outro jogador da Espanha.

Também cumprimentamos a Comissão Técnica.
Técnico: Luiz Felipe Scolari (Felipão).
Carlos Alberto Gomes Parreira – Coordenador 

Técnico.
Flávio da Cunha Teixeira (Murtosa) – Assistente 

Técnico.
Paulo César Paixão de Araújo – Preparador físico.
Anselmo Pereira Sbragia – Preparador físico.
Antônio Carlos Pracidelli (Carlão) – Treinador 

de Goleiros.
Os Médicos: José Luiz Runco, Serafim Borges 

Ferreira, Rodrigo Campos Pace Lasmar.
Luiz Alberto Rosan e Odir de Souza Carmo – 

Fisioterapeutas.
Guilherme Augusto Pessoa Ribeiro, Rodrigo San-

tos Paiva, Thiago Mendes Larghi, José Haroldo Castelo 
Branco, Adenir Silva, Antônio de Assis Silva e Rogelson 
da Silva Barrato, estes dois últimos roupeiros.

(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 

– Esses jogadores deram extraordinária cooperação 
para que o Brasil ontem fosse respeitado em todo o 
mundo. Certamente, a Presidenta Dilma esteve muito 
feliz com esse evento.

Quero apenas, Sr. Presidente, cumprimentar 
aqueles que estão, neste instante, considerando o 
melhor para o Brasil e dispostos a dialogar com a 
Presidenta Dilma Rousseff sobre como avançar para 
termos a melhor decisão para o nosso projeto de re-
forma política e eleitoral. Aqui reitero minha confiança, 
inclusive, para que o...

(Interrupção de som.)
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Quero cumprimentar o Senador Randolfe Rodrigues 
que, embora tão crítico, por vezes, das ações do Go-
verno da Presidenta Dilma, esteve hoje à tarde dialo-
gando com ela sobre as manifestações do povo, as 
suas reivindicações e também sobre os passos que 
deveremos dar para a reforma política. 

Meus cumprimentos ao Senador Randolfe Rodri-
gues, que teve um diálogo tão produtivo com a Presi-
denta Dilma Rousseff. 



41382 Terça-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o 
Sr. Blairo Maggi deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Ivo Cassol.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO) 
– Obrigado, Senador Suplicy.

V. Exª será atendido, na forma do Regimento 
desta Casa. 

Com a palavra, para uma comunicação inadiável, 
por cinco minutos, o Senador Valdir Raupp. 

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria 
hoje de chamar a atenção para a necessidade de que 
sejam cumpridas, por todos os Estados e por todos 
os Municípios brasileiros, as disposições contidas nos 
arts. 47 e 48 da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006.

Como bem sabem as Srªs e os Srs. Senadores, 
a Lei Complementar n° 123, que instituiu o Estatuto 
Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno 
Porte, introduziu, em nosso ordenamento legal, uma 
série de avanços extremamente significativos.

Entre tais avanços, Sr. Presidente, seguramente 
temos que incluir o disposto nos arts. 47 e 48. O art. 
47 determina: 

Art. 47. Nas contratações públicas da União, 
dos Estados e dos Municípios, poderá ser 
concedido tratamento diferenciado e simpli-
ficado para as microempresas e empresas 
de pequeno porte, objetivando a promoção 
do desenvolvimento econômico e social no 
âmbito municipal e regional, a ampliação da 
eficiência das políticas públicas e o incentivo 
à inovação tecnológica...

Já o art. 48 estabelece:

Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 
47 desta Lei Complementar, a administração 
pública poderá realizar processo licitatório: 
I – destinado exclusivamente à participação 
de microempresas e empresas de pequeno 
porte nas contratações cujo valor seja de até 
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 
II – em que seja exigida dos licitantes a sub-
contratação de microempresa ou de empresa 
de pequeno porte, desde que o percentual 
máximo do objeto a ser subcontratado não ex-
ceda a 30% (trinta por cento) do total licitado.

E poderá, ainda, realizar processo licitatório no 
qual se estabelece cota de até 25% do objeto para 
a contratação de microempresas e empresas de pe-

queno porte, em certames para a aquisição de bens 
e serviços de natureza divisível.

Pois bem, no âmbito da União, Srªs e Srs. Se-
nadores, penso que tais determinações vêm sendo 
implementadas com resultados bastante satisfatórios.

Basta dizer que, entre 2006, ano em que a lei foi 
publicada, e 2012, para o qual já temos dados con-
solidados, as contratações do Governo Federal junto 
às micro e pequenas empresas foram multiplicadas 
mais de sete vezes: passaram de R$2 bilhões para 
R$15 bilhões.

No que diz respeito aos Estados, porém...
(Soa a campainha.)
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – ... 

e, principalmente, no que diz respeito aos Municípios, 
os resultados foram bem menos expressivos. E foram 
bem menos expressivos, Sr. Presidente, por uma razão 
bastante simples, afinal, se existem na Lei Comple-
mentar nº 123 diversas disposições de aplicação au-
tomática, o fato é que outras exigem regulamentação 
em nível estadual e municipal, regulamentação esta 
que em muitas unidades da Federação ainda não foi 
providenciada. E não foi por falta de determinação le-
gal. A própria Lei Complementar nº 123 previu, no §1º 
do art. 77, que o Ministério do Trabalho e Emprego, a 
Secretaria da Receita Federal, a Secretaria da Recei-
ta Previdenciária, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios deveriam editar, no prazo máximo de um 
ano, as leis e demais atos necessários para assegurar 
o pronto e imediato tratamento jurídico diferenciado...

(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – ... 

simplificado e favorecido às microempresas e às em-
presas de pequeno porte.

Daí meu apelo, Srªs e Srs. Senadores, no sen-
tido de que tenhamos rapidamente aprovadas as re-
gulamentações que permitirão às micro e pequenas 
empresas usufruir das vantagens aqui mencionadas.

Estou absolutamente convencido de que os re-
sultados serão os melhores possíveis.

A título de ilustração, eu poderia citar um estudo 
realizado em conjunto pelo Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas, o Sebrae, e pela Con-
federação Nacional do Municípios, a CNM.

O referido estudo, Sr. Presidente, chegou à con-
clusão de que, apenas no âmbito dos Municípios, R$55 
bilhões poderiam ser destinados anualmente às micro 
e pequenas empresas caso as disposições constantes 
nos arts. 47 e 48 fossem integralmente implementadas.

(Soa a campainha.)
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 

Creio que ninguém, em sã consciência, ignora ou 
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questiona o importantíssimo papel desempenhado 
na economia pelas microempresas e pelas empresas 
de pequeno porte. Cabe-nos, portanto, Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, lutar para que elas tenham esse 
papel cada vez mais reconhecido e para que vejam o 
seu esforço devidamente compensado.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela benevolência do tempo.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO) 

– Obrigado, Senador Valdir Raupp.
Passo a palavra ao próximo inscrito, Senador 

Blairo Maggi, pelo tempo regimental.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

Obrigado, Senador Inácio, por permitir que eu 
fale antes de V. Exª.

Senador Ivo, V. Exª pode registrar o meu tempo? 
Muito obrigado.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
quero fazer uma pequena reflexão, pois o tempo não é 
muito longo para tentarmos discorrer, falar sobre tudo o 
que vem acontecendo no nosso País nos últimos dias.

Sei que todos nós podemos fazer a avaliação do 
que quisermos, cada um na sua área. Os sociólogos 
fazem na área da Sociologia; os poetas fazem na área 
da poesia; aqueles que são sonhadores fazem sobre 
os sonhos. Eu não sou poeta nem sonhador, sou uma 
pessoa que tem os dois pés no chão. Sempre fui mui-
to prático, muito direto nos assuntos, diferentemente 
de muitos que tentam, às vezes, explicar as coisas e 
acabam não conseguindo fazer nenhuma referência.

Então, eu quero, da minha maneira, sob o ponto 
de vista em que me encontro e pelo que vejo, fazer 
uma reflexão não sobre as pessoas que estão nas ruas, 
as mais diversas reivindicações que estão ocorrendo. 
Quero tentar explicar um pouco o porquê da insatisfa-
ção que tomou conta do País neste momento em que 
o Governo, a própria sociedade e nós, do Congresso, 
entendemos que a vida do brasileiro melhorou, de ma-
neira geral. Ninguém, em sã consciência, pode dizer 
que não. A vida melhorou para todas as classes sociais 
no Brasil. Bom, se melhorou, nós não deveríamos ter 
a insatisfação que temos nesse momento. Mas, como 
eu disse, do meu ponto de vista, vemos a insatisfação 
hoje nas ruas e as reivindicações, principalmente no 
que diz respeito a tarifas de ônibus, a serviços públi-
cos de qualidade, a um bom atendimento por parte do 
servidor público, com sorriso e com presteza.

Nenhum país, Senador Inácio, conseguiria ser um 
país de primeiro mundo se não tivesse infraestrutura 
adequada. Nós conseguimos, nos últimos anos, atra-
vés de políticas de crédito, incentivar o consumo de 

automóveis, o consumo de bens duráveis e não durá-
veis, e as pessoas têm um acesso melhor a esse tipo 
de bens. Só que de nada adianta alguém comprar um 
automóvel e depois não conseguir andar nas ruas da 
cidade em que comprou esse automóvel. Não adian-
ta a pessoa que não andava de trem, não andava de 
ônibus, e que passou a andar de trem e a andar de 
ônibus andar em ônibus totalmente sucateado, super-
lotado. Alguém, que trabalha com você ou em outro lu-
gar, toma um ônibus de manhã, fica duas horas dentro 
do ônibus, depois fica mais uma hora dentro do trem, 
mais meia hora dentro do metrô, para chegar ao local 
de trabalho. Isso, de fato, não é vida.

Então, dentro de casa, vemos que as coisas 
mudaram. As pessoas tiveram acesso a geladeiras, 
a fogões, a micro-ondas, a televisores, mas, quando 
saem da porta para fora, não encontram respaldo na-
quilo que gostariam de ter: educação, saúde e infra-
estrutura, conforme venho dizendo.

Tudo isso é um conjunto de situação. Não dá para 
apontar o dedo para alguém e dizer assim: “Você é o 
responsável.” Entendo que isso é uma conjuntura do 
País, e todos nós, que fazemos parte da política, que 
somos administradores, ou que já fomos administra-
dores no Executivo, temos a nossa responsabilidade. 
Também como legislador temos a nossa responsabi-
lidade, porque o País – estamos vendo muitos exem-
plos – tem programas, o País tem dinheiro para desen-
volver algumas obras de mobilidade urbana, algumas 
obras de infraestrutura, como a construção de metrôs, 
a construção de trens de carga, rodovias, ferrovias, 
hidrovias, mas, na realidade, não conseguimos mais 
fazer com que essas coisas andem.

Tenho dito, nas comissões temáticas de que 
participo, nas comissões no Senado, que nós perde-
mos – ou estamos perdendo – a guerra do papel. Tudo 
neste País se tornou altamente burocrático; tudo neste 
País se transformou em muita dificuldade de levar as 
coisas adiante.

Por um lado, o Governo planeja, o Governo de-
seja, a sociedade quer, mas, quando vamos fazer a 
obra andar, não conseguimos colocá-la em dia ou em 
funcionamento em razão das exigências burocráticas 
que são feitas no nosso País.

Não adiantar apenas vir aqui e dizer que é ques-
tão de meio ambiente. É questão de meio ambiente, 
é questão indígena, é questão de IPHAN, de garantir 
direito a uma pessoa que está no meio do caminho 
onde vai ser construída uma rodovia, uma passagem, 
negociando corretamente com ela, fornecendo os pra-
zos corretos. Enfim, há uma paralisia geral no nosso 
País e não conseguimos mais atender às necessida-
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des do cidadão, aquele que paga imposto, aquele que 
quer o ônibus, aquele que precisa andar.

Vou dar um exemplo do que tem acontecido nos 
últimos anos: os ônibus na cidade de São Paulo, ou 
em algumas outras cidades do Brasil, andavam numa 
velocidade média de 30km por hora há alguns anos. 
Hoje, eles andam numa velocidade entre 8km, 10km 
por hora, alguns até menos. Se eles estão andando 
menos, há duas consequências graves: a primeira é 
que o cidadão, o usuário, está ficando muito mais tem-
po dentro do ônibus do que ficava antes, três vezes 
mais; e a outra é o custo, pois tempo é dinheiro. Se 
há uma companhia que precisa que cumprir o mesmo 
trajeto e colocar dois ônibus, dois carros para fazer 
um percurso, automaticamente os custos se elevam. 
Aí chegamos à primeira consequência dos movimen-
tos que começaram a reivindicar a não subida, a não 
majoração dos preços das passagens dos ônibus e, 
consequentemente, a sua redução.

Bom, para que possamos fazer isso, é lógico, 
é óbvio que vamos ter que investir em infraestrutura. 
Vamos ter que aumentar a velocidade desses ônibus 
nas suas calhas, dentro da cidade, e voltar a dar uma 
qualidade melhor aos usuários.

Então, para mim as coisas estão todas interliga-
das, todas elas são conectadas, e nós temos alguns 
problemas.

Não faço aqui crítica aos órgãos de controle; faço 
uma constatação aos órgãos de controle. Ninguém 
mais no serviço público tem a coragem hoje de che-
gar e assinar embaixo, de dar uma canetada, como 
se diz, de mandar o processo para frente: “De acordo. 
O.k. Segue em frente.”

Em todas as repartições, Senador Ivo Cassol, em 
que chega um processo, primeiro ele dorme. Se não 
ficar 60 dias parado, vem o Ministério Público estadu-
al, federal e fala assim: “Opa, alguma coisa aconteceu 
porque esse processo passou muito rápido por aqui 
e alguma coisa errada existe.” Então, primeiro existe 
a fila do amortecimento. Os processos ficam por 60 
dias parados e depois começam a ser analisados. E 
aí surge o que nós chamamos de “ao, ao”: “Ao fulano 
de tal.” E ele responde: “Ao sicrano de tal.” Fica no “ao, 
ao” para lá, no “ao, ao” para cá. Passa-se um ano, e 
não há resposta daquilo que é necessário para fazer 
os investimentos no País.

Então, é lamentável que nós estejamos dessa 
forma. Como já disse aqui, em muitas situações nós 
temos dinheiro em caixa, temos programas definidos, 
mas lamentavelmente não conseguimos tirar do papel 
aquilo que é necessário.

Falava eu com o Senador Inácio Arruda, que 
me dizia que o metrô de Fortaleza, desde 2011, está 

com dinheiro em caixa, com dinheiro pronto, que os 
equipamentos já foram comprados, mas o Governo do 
Estado não consegue finalizar a licitação por problema 
ora de A, ora de B, ora de C. Então, é chegada a hora 
de participarmos de um grande movimento no Brasil 
para modificar essa situação.

Eu quero aqui saudar o Tribunal de Contas da 
União, que, na semana passada, promoveu no seu 
ambiente, na sua sede, um evento para discutir a mo-
dernização da 8.666 – eu fui uma das pessoas que 
participou como debatedor de um dos painéis –, porque 
o Tribunal de Contas da União está também olhando 
isso e entendendo que algo precisa ser feito.

Nós fomos capazes de fazer o RDC para construir 
as obras da Copa, os estádios e as outras coisas, e 
fizemos isso com rapidez. Muitos de nós estamos re-
clamando dos altos custos. O.k, os custos estão altos, 
mas vamos discutir, na planilha, o que passou da conta. 
Mas vimos o modelo de construção, a possibilidade de 
destravar o País, de fazer com que as coisas andem. 
Foi dado o exemplo na Copa das Confederações de 
que é possível fazer isso. É possível fazer com que as 
coisas andem, saiam do papel e do marasmo.

Então, é nesse espírito que eu gostaria que nós, 
o Congresso Nacional, pudéssemos trabalhar daqui 
para frente, com o olhar crítico para o que nós pode-
mos e devemos fazer para melhorar. E não podemos, 
de forma nenhuma, penalizar aqueles que trazem 
melhorias, aqueles que trazem inovações, aqueles 
que usam novas tecnologias. A exemplo muitas obras 
em que o empreiteiro é contratado para determinado 
serviço, com determinado equipamento e, quando vai 
executar, ele tem uma solução de engenharia moderna 
ou mais barata. Ele opta em fazer a aplicação dessa 
engenharia nova e é penalizado porque precisa reduzir 
o preço porque ele ficou mais competitivo.

Do lado contrário não é verdadeiro. Se contrata-
da a obra x por um preço e, dali para frente, aumenta 
o custo do óleo diesel, da mão de obra, da movimen-
tação, não lhe é permitido qualquer acréscimo sobre 
as obras que ele está fazendo. E, mesmo justificada-
mente, ele não consegue. Assim as companhias vão 
perdendo competitividade, saem do mercado, a obra 
para e é muito pior para o País.

Então, nós precisamos – nós, como eu já disse 
aqui, como gestores, como Senadores, como Depu-
tados – ter um olhar mais crítico sobre esse assunto, 
uma ponderação melhor. Não é possível que todos 
aqueles que trabalham com o Governo, que têm obras 
com o Governo, que todos eles sejam bandidos, que 
todos eles não prestem.

Eu não penso assim, eu parto do princípio de que 
todos são gente boa, são honestos, até que se prove o 
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contrário. E, no nosso País, nós estamos litigando tudo, 
absolutamente tudo, fazendo uma demanda judicial, e 
o nosso País acaba parando, acaba ficando onde está.

Então, meu caro Presidente, eu quero deixar 
aqui o meu registro da forma como eu estou olhando 
a questão das movimentações que o Brasil tem neste 
momento. A grande insatisfação com o nosso País é 
que nós não conseguimos andar com as nossas obras 
de infraestrutura. E isso afeta a todos, afeta no preço, 
afeta na comida. Por exemplo, há uma supersafra e não 
se consegue baixar o preço porque o caminhão que 
demorava um dia para fazer uma viagem hoje demora 
dois dias, demora três dias com a mesma carga. Quer 
dizer, os custos se elevam.

Quando saímos do País e visitamos mesmo a 
Ásia, onde nós temos um movimento muito grande 
neste momento de implantação de novas rodovias, 
novas ferrovias, ou mesmo a Europa, já tudo conso-
lidado, ou os Estados Unidos, também consolidado, 
olha, Senador Ivo Cassol, dá uma tristeza na gente, 
sabe? Dá uma tristeza imensa olhar o nosso país, um 
país vibrante, um país que tem a capacidade que tem, 
com os recursos naturais que temos, olharmos para 
nós mesmos e vermos que nós não temos condições, 
não estamos conseguindo resolver nossos problemas. 
Isso frustra imensamente a cada um e a cada uma das 
brasileiras que conhecem um pouco da realidade que 
nós temos fora do País.

Então, acho que devemos aproveitar esse mo-
mento das reivindicações das ruas e entender: querem 
mudanças políticas? Claro, deveremos fazer as mudan-
ças políticas, mas o que nós devemos fazer mesmo 
é uma mudança de postura, de postura, e fazer com 
que as coisas de fato aconteçam.

Vou dar mais um exemplo aqui, fugindo um pou-
co da infraestrutura. No Senado Federal nós votamos 
poucas coisas nos últimos anos. E uma das reclama-
ções das ruas, se posso dizer assim, é exatamente 
porque nós produzimos pouco. Produzimos pouco, 
mas estamos todos os dias aqui. Se olharmos a lista 
de frequência dos Senadores e Senadoras, veremos 
uma grande maioria; todo dia eu tenho observado que 
dos 81 Senadores nós temos na Casa sempre 70, 72, 
73 Senadores, é uma frequência bastante alta. Con-
siderando que muitos deles estão em viagem pelo 
exterior, ou estão em viagem no interior do Brasil, 
nós temos uma presença muito grande. Mas a nossa 
produção, Presidente Ivo, é muito baixa. Ela é muito 
baixa. E ela tem uma razão de ser. Porque a Casa é 
uma Casa democrática. Os Presidentes, quer seja o 
antigo, o Presidente Sarney, quer seja o Presidente 
Renan agora, eles querem trazer para o plenário tudo 
aquilo que já é consensuado, tudo aquilo que já está 

mastigado. Na reunião de Líderes – eu fui Líder do 
meu partido, o PR –, se algum dos Líderes, e até de 
partidos pequenos que só têm um parlamentar, disser 
assim: “Não, eu não estou de acordo com a votação 
dessa matéria, eu não desejo votar essa matéria, essa 
matéria ainda não está madura o suficiente para fazer 
a votação”, simplesmente ela não entra em pauta, e 
nós não vamos ver essa matéria andar.

Quer dizer, então, neste momento e nesta sema-
na que passou, quando trabalhamos tanto quanto nas 
outras semanas e fomos tão produtivos ou mais produ-
tivos que das outras vezes, foi porque neste momento 
o Presidente Renan se reuniu com os Líderes e disse: 
“Eu preciso de uma pauta contundente que dê resposta 
àqueles que estão na rua a reivindicar por mudanças”.

Então, esse procedimento deveria acontecer sem-
pre. Não é só porque há reivindicação nas ruas que nós 
devemos votar temas polêmicos. Nós temos de votar 
sempre temas polêmicos, vença aquele que tiver mais 
voto. Cada Senador, cada Senadora deve vir aqui neste 
plenário e discutir a matéria: “sou contra ou sou a favor”. 
Vota-se. Ganhou? Tudo bem. Não ganhou? Também 
está tudo bem, porque este é o papel da democracia: 
é a discussão, é o enfrentamento, é fazer com que as 
pessoas mudem de ideia ou com que você mude de 
ideia em relação a alguns temas que são importantes 
para a sociedade.

Então, o nosso trabalho aqui no Senado Federal 
é muito limitado ou aparece pouco, porque as nossas 
Lideranças, os nossos Líderes, muitas vezes, não têm 
esse entendimento. Se não é consensuado, não vem 
para plenário. Eu acho que tem de vir. Faça por maioria 
simples, coloque em votação no colégio de Líderes e 
traga para cá a matéria. Vamos discutir.

Como é que nós conseguimos nas comissões? 
Aqui atrás, todos os dias funcionam as comissões – 
desde as 7h30 da manhã, 8h da manhã há comissão 
funcionando –, e dificilmente você tira alguma matéria 
de pauta nas comissões. Dificilmente. Os presidentes 
têm autonomia de fazer a pauta; os membros têm auto-
nomia de discutir a matéria, votar, emendar, sugerir, até 
pedir adiamento. Mas, pediu adiamento, é uma sema-
na; semana seguinte, tem de estar de volta para votar.

Por que o procedimento do plenário não é o 
mesmo procedimento que nós temos aqui nas nos-
sas comissões?

Eu tenho certeza absoluta, Senador Paim, que é 
um dos Senadores que mais frequenta esta Casa, que 
é assíduo e está todos os dias aqui, de que a visão 
da população brasileira seria outra e muito melhor do 
que a que temos, hoje, em relação à sociedade. Tenho 
certeza de que se a nossa atitude fosse essa, o povo 
que veio na frente do Congresso não viria para recla-
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mar do Senado, poderia até vir reclamar da Câmara, 
mas do Senado ele não teria o direito de reclamar, 
porque nós estaríamos votando aqueles pontos que 
entendemos importantes...

(Soa a campainha.)
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – ...e 

que, muitas vezes, não têm a concordância do Go-
verno Federal.

Isto aqui não é um apêndice da nossa vizinha, 
da Presidência da República. Nós somos três Pode-
res da República, autônomos e harmônicos, mas não 
significa sermos submissos; não significa dizer: “Eu 
não vou votar porque você não quer”. Ora, o Governo 
tem outros instrumentos: tem os instrumentos econô-
micos; tem instrumentos políticos; tem o instrumento 
do convencimento de mandar alguém do seu staff. A 
Ministra de Relações Institucionais deveria vir aqui 
no Senado Federal, cada vez que formos votar uma 
matéria importante que tem influência na vida econô-
mica de um país ou do País, fazer as contas conosco 
e mostrar muito claramente: “Senador Paim, Senador 
Arruda, Senador Cassol, Senador Blairo Maggi, se vo-
cês aprovarem esta lei que está aqui, nós teremos um 
buraco na nossa economia de R$5 bilhões”.

Ora, ninguém de nós, em sã consciência, vai le-
var o País a algum tipo de problema. Nós temos que 
ter discernimento de saber o que é política e o que é 
economia de um País. Tenho certeza de que, dos 81 
Senadores que há nesta Casa, teremos o apoio da 
grande maioria para fazer um jogo aberto, fazer as vo-
tações que são necessárias para tocar para a frente o 
dia a dia do nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Blairo Maggi, o Sr. 
Ivo Cassol deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Inácio Arruda.

Durante o discurso do Sr. Blairo Maggi, o Sr. 
Inácio Arruda deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Ivo Cassol.

O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO) 
– Muito obrigado, Senador Blairo Maggi.

V. Exª tem razão. Nós precisamos nesta Casa 
que os Líderes e o Presidente Renan Calheiros co-
mecem a colocar esses projetos de interesse nacional 
em discussão. E dispute-se no voto e não se tente só 
ganhar por w.o. Assim, haverá oportunidade de todos 
os Senadores poderem debater esse assunto.

Passo ao próximo orador.
Como Líder, o Senador Inácio Arruda, pelo tem-

po regimental.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 

Srªs e Srs. Senadores, quero anunciar, especialmente 
para o meu Estado, algo que interessa ao Nordeste e 
a todo o Brasil.

Acaba de ser escolhida para comandar a Rei-
toria da Universidade Federal do Cariri a professora 
graduada em Economia, mestre em Economia Rural 
e doutora em Desenvolvimento Sustentável, graduada 
pela Universidade Federal, mestre pela Universidade 
Federal e doutora pela Universidade de Brasília, a Pro-
fessora Suely Salgueiro Chacon, que vai comandar a 
mais nova universidade federal do meu Estado, o Es-
tado do Ceará, que é a Universidade Federal do Cariri.

É muito significativa essa indicação porque, mes-
mo sendo uma reitora pro tempore, ela foi escolhi-
da em lista tríplice, e o nosso Ministro da Educação, 
respeitando a lista tríplice que foi fruto de um debate 
entre os membros daquela comunidade que hoje são 
professores da Universidade Federal do Ceará (UFC), 
escolheu uma mulher, com título de doutora, preparada, 
que já está atuando na Universidade Federal do Cariri.

Parabéns, Professora Suely Chacon! Parabéns 
a todos que compuseram a lista. Parabéns a todos 
os professores que estão instalados na nova univer-
sidade nos Municípios de Juazeiro, Crato e Barbalha 
e nos campi também de Icó e Brejo Santo, no Estado 
do Ceará.

Trata-se de uma universidade que atende parte 
significativa do Nordeste, porque está encravada em 
uma região de proximidade direta com os Estados de 
Pernambuco, Piauí, Paraíba e também Rio Grande do 
Norte. Então, você tem ali o epicentro, o raio que atinge 
vários Estados nordestinos. Isso significa investimentos 
para a instalação da universidade de aproximadamen-
te R$200 milhões.

Alguns desavisados que circulam, inclusive nesta 
tribuna, poderiam dizer que o Governo está ampliando 
os gastos, que seria a gastança governamental. Mas 
trata-se de uma universidade, senhoras e senhores, 
para formar e preparar bem o povo do Ceará e do 
Nordeste brasileiro, com 27 cursos; entre esses, cur-
sos de Engenharia, de Medicina, de Enfermagem e 
de Farmácia. Provavelmente, já há debate na região 
no sentido de que deveríamos ter um curso de Pale-
ontologia, porque temos ali um dos maiores sítios pa-
leontológicos do Brasil, no Estado do Ceará, que se 
estende a Estados vizinhos como Pernambuco e parte 
do Piauí. É necessária a formação dos arqueólogos 
que estamos necessitando para os empreendimentos 
que são realizados no Brasil. Precisamos fazer esse 
mapeamento arqueológico da nossa Nação, quando 
estamos buscando o desenvolvimento.
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Então, cerca de R$200 milhões serão investidos 
na sua instalação. E levará algo em torno de dois ou três 
anos para que a tenhamos em pleno funcionamento.

Serão 197 professores contratados por meio de 
concurso público, com mestrado e doutorado, dando 
qualidade de partida para essa grande universidade. 
São mais de 200 funcionários técnicos, com formação 
superior, e mais outros 300 funcionários que serão con-
tratados. Aproximadamente 700 vagas serão abertas 
para que possamos instalar essa grande universidade. 
Ela já começa grande. Fico olhando a nossa univer-
sidade federal, que começou pequena em Fortaleza. 
Ela já resguardou a criação de duas universidades 
novas no meu Estado, o Ceará: a Unilab, que é a Uni-
versidade da Integração Internacional da Lusofonia 
Afro-Brasileira, instalada no Município de Redenção, 
e agora a Universidade Federal do Cariri.

Estamos nesse processo de ampliar a formação 
de qualidade do nosso povo. E é exatamente por aqui 
que eu entro no debate sobre a realidade de hoje e das 
mobilizações, as bem-vindas mobilizações, a despeito, 
evidentemente, de haver ali provocadores, gente da 
extrema direita, que quer ver o Brasil pegar fogo, que 
quer incendiar o nosso País, no sentido do retrocesso 
– como já fizeram tantas vezes em nosso País –, que 
quer esse tipo de ação. 

Mas a esmagadora maioria do povo, as milha-
res e milhares de pessoas que ocuparam as ruas, em 
cada canto do País, tem outro sentido. Quer mais uni-
versidades, quer ampliar as universidades, quer mais 
educação, educação infantil, mais creches, mais esco-
las de qualidade, mais educação básica de qualidade. 
Essa massa que foi para a rua quer um professor e 
uma escola; não quer um professor correndo em três 
escolas; quer um posto de saúde e o médico lá, traba-
lhando o dia inteiro, sem precisar – feito maluco – dar 
um expediente de manhã em um posto de saúde, sair 
correndo para um hospital e ir correndo para a sua clí-
nica particular, à tarde, porque, se não fizer isso, não 
terá um salário decente. 

Nesse sentido, falo da nossa conversa com a 
Presidenta, dos Líderes do Senado Federal. Em uma 
hora, nós reivindicamos, e a Presidenta assertivamente 
assumiu o compromisso de receber os médicos, com 
as suas entidades, para dar esse sentido avançado e 
progressista da mobilização popular no Brasil, para sair 
dessa teia fantasmagórica da direita que controla parte 
da mídia brasileira e que joga no quanto pior melhor, 
na desgraça, na questão da ideia, digamos assim, de 
que o Brasil não tem jeito. Pelo contrário, é que estão 
ampliando as universidades. 

Todo o meu Estado está sendo coberto de univer-
sidades federais, de Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia. O Governador do Estado está 
construindo 140 escolas técnicas de formação média. 
Você vai terminar o curso médio e vai ser já um profis-
sional, o que nós não tínhamos. 

Então, esses são os avanços que nós conse-
guimos. E a rua vai dizendo o quê? Queremos mais! 
Queremos que avance mais! Querem que larguemos 
essa política que ainda resta entre nós. Queremos que 
o Governo largue essa política que ainda resta entre 
nós, do acocho monetário, em que você tem que cer-
cear o País pelo caminho do arrocho monetário, dos 
juros elevados, de um câmbio que quem controla não 
é o País, não é o interesse nacional, não é a economia 
brasileira; flutua de acordo com os interesses chama-
dos puramente mercadológicos. Esse tipo de veneno é 
que eles querem manter, e nós enxergamos o sentido 
das ruas no outro rumo, no outro movimento: o povo 
quer avançar mais. O povo apoiou e apoia a Presidente 
Dilma na sua política de construir mais um milhão de 
casas dentro do Programa Minha Casa Minha Vida. 
Apoiou as iniciativas para que a gente pudesse ter 
um programa de mobilidade urbana, mas considerou 
insuficiente. Precisa de mais. O povo olha para São 
Paulo, uma das maiores cidades do mundo, e pensa: 
“Puxa vida, São Paulo tem menos de cem quilômetros 
de metrô! O que faziam os governantes de São Paulo? 
O que estavam fazendo?”

Uma cidade que crescia exponencialmente e 
ainda cresce, meu caro Paim, tem menos de cem qui-
lômetros de metrô. O Rio de janeiro, a segunda maior 
cidade do Brasil, tem menos de cinquenta quilômetros 
de metrô, rodando agora, neste instante. Brasília, a 
Capital Federal... Esta Capital já devia ter nascido...

Nós temos que fazer homenagem a Kubitschek. 
Imagine como trataram mal Kubitschek na época em 
que ele resolveu construir Brasília, Paim. O que dis-
seram desse homem? Imagine como era a educação 
naquela época: só quem tinha educação era a elite 
muito rica. Imagine como era a saúde naquela época! 
E o cabra teve coragem de construir Brasília! 

Claro que faltou muita coisa. Ora, Brasília não é 
cortada de metrô, tem uma linha só, aquela comprida 
que chega à Rodoviária. Por que não se corta essa 
cidade de metrô? Por que não se planeja isso? Por 
que não se entrega esse projeto à Presidente Dilma. 
“Está aqui, Presidente: duzentos quilômetros de metrô 
ou trezentos quilômetros de metrô para a cidade de 
Brasília”, para que haja uma malha metroviária dentro 
da cidade de Brasília e para que a gente possa ligar 
Brasília às cidades circunvizinhas através de trens e 
trens velozes, não é aquele trem que não chega nun-
ca, que o sujeito termina achando que é melhor vir no 
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carro dele e ficar no engarrafamento durante três ou 
quatro horas no meio do caminho. 

Isso é possível de ser feito. Tudo isso significa 
investimentos e gastos públicos de forma ousada, que 
começou a ser feito no Brasil, ou se retomou com o 
Presidente Lula e continuou com a Presidente Dilma. 
E tudo é pouco, porque as demandas são tão elevadas 
que tudo é muito pouco.

Então, eu vejo nesse sentido. Proclamo essa 
vitória da nossa Universidade Federal do Cariri e o 
anúncio da nossa colega e digo: Paim, são R$200 mi-
lhões, serão muito bem usados pelo povo do Ceará, 
não tenho dúvida. Nós vamos usar muito bem esse 
dinheiro, preparando-nos ainda mais para ajudar o 
Brasil a enfrentar crises como essa, não com retro-
cesso, não com a direita, não com os conservadores, 
porque estes já tiveram o seu tempo e, no seu tempo, 
o que eles fizeram, em grande parte, foi vender o País. 
Eles não merecem mais o crédito do povo brasileiro. 
Não há mais crédito para eles. Eles são o para trás, 
eles são o atraso, eles são o retrocesso. Nós temos 
que dar o passo adiante, o passo mais avançado para 
o nosso País. 

É assim que eu vejo a mobilização do povo e é 
assim que nós estimulamos que o povo continue nas 
ruas, para não só o Congresso votar, mas também para 
a gente mexer com a política econômica brasileira, no 
sentido de permitir que ela vá mais adiante.

Veja, Paim, a vitória extraordinária da Seleção 
Brasileira. São garotos, jovens. Ontem, foi anunciado 
um Neymar, que sai lá de uma comunidade pobre e 
vai dando passos até se transformar numa estrela do 
futebol, ou um Fred, que sai da Baixada Fluminense, 
para a gente citar dois exemplos, para mostrar ainda 
o Brasil, como ele ainda é. Então, eu quero também 
estender os meus parabéns à seleção alegre, que jo-
gou com arte e com raça, dadas ali pelo David Luiz, 
pelo nosso goleiro, que foi buscar a bola mais difícil 
para evitar que a seleção mais sofisticada do momen-
to, que é a Espanha, de um país em crise profunda... 
Lá o problema não é aumentar os direitos; lá, é não 
perder os direitos. Aqui nos mobilizamos para ganhar 
e avançar nos direitos; e lá, na Espanha, na Europa, 
os trabalhadores estão perdendo os seus direitos. Aqui 
nós estamos nos mobilizando para ampliar o que nós 
conquistamos.

Então, parabéns a Brasília, que recebeu o pri-
meiro jogo da Seleção Brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Ao Felipão.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – Ao 
Felipão; a Fortaleza, que recebeu o segundo jogo e foi 
onde o povo cantou o Hino Nacional, pois tinha canto 

em que o povo não queria cantar, não. Lá, no Ceará, 
nós cantamos sem a música, no peito e na raça, para 
poder aumentar o fogo da arte da Seleção Brasileira. 
Depois, todo mundo seguiu a orientação vinda ali do 
Nordeste: o Mineirão teve de cantar e o “Maraca”, on-
tem, teve de cantar o Hino também completo.

Então, Fortaleza, Brasília, Mineirão, Pernambuco, 
com o seu novo estádio de futebol; a Fonte Nova, que 
voltou, é uma nova Fonte Nova. Foi um empreendimento 
também ousado do Brasil, que enfrentou resistência, 
pois os que gostam de assistir à Copa do Mundo na 
Europa, que gostam de assistir nos Estados Unidos, 
não a queriam aqui, não. E nós a fizemos. É claro que 
tem defeitos, mas o Brasil passou no teste. A Seleção 
do Felipão – é evidente, os nossos parabéns – a Se-
leção do Felipão...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Gaúcho, de Passo Fundo.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Gaúcho, Passo Fundo, olha aí. Então, passou no teste. 
Mas os estádios também passaram.

Muitos agourentos diziam: “Não dá tempo! Não 
vão fazer! O povo não vai chegar ao estádio!” Não 
queriam que acontecesse; aconteceu e foi importante 
para o Brasil, a despeito das manifestações – claro –, 
porque elas são bem-vindas e têm o sentido de nos 
mostrar os erros, os defeitos, o que precisa corrigir, não 
só para que tenhamos estádios bons, mas para que 
tenhamos boa mobilidade, para que tenhamos educa-
ção de qualidade, para que tenhamos saúde de qua-
lidade e para que tenhamos segurança de qualidade.

Acho que esse é o caminho que nós temos de 
fazer avançar. Nós estamos mostrando a nossa capaci-
dade, a nossa engenharia, a nossa arte, o nosso drible 
capaz não só de vencer a Copa das Confederações, 
mas também de ir buscando resolver os caminhos da 
infraestrutura.

Presidente, estando com a nossa maior lideran-
ça nacional, que é a Presidente Dilma, os líderes têm 
buscado dialogar. A Presidente tem buscado coman-
dar o debate com o movimento social, com os líderes 
partidários no Congresso Nacional, com sua base na 
Câmara e do Senado, com os dirigentes de partidos, 
com as centrais sindicais, com as organizações juve-
nis, para que a gente possa apurar, apurar o sentido 
do movimento, para onde devemos conduzi-lo, sem 
nenhuma ingenuidade de que se trata de uma batalha 
política, senão a gente fica meio ingênuo, achando que 
tudo está sendo feito pura e espontaneamente. Não. 
Tem gente que tem lá os seus interesses e põe na rua 
os seus interesses. E são legítimos, não há dúvida de 
que são legítimos. Mas nós temos de ter o nosso sen-
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tido. O nosso sentido – tenho a impressão – a nossa 
Presidente busca examinar. Ela está ouvindo. 

Lembro-me, no diálogo com a Presidente, de duas 
coisas. Primeiro, que nós tratamos muito da questão 
da saúde. Sobre a questão da saúde, surgiu, inclusi-
ve, a proposta de se fazer uma reunião com as enti-
dades médicas para examinarmos as propostas. Há 
muitas propostas no Congresso Nacional, propostas 
que tratam do direito civil obrigatório, de que os mé-
dicos formados na escola pública trabalhariam dois 
anos, no mínimo, nas áreas mais remotas do País. Há 
a proposta de carreira de Estado para os profissionais 
da área de saúde. Isso implica dedicação exclusiva. 
Então, há um debate nas categorias. Quer dizer, com 
uma carreira de Estado, só se pode trabalhar no setor 
público, em mais nada. É um exemplo que existe em 
alguns países europeus e, mais próximo de nós, em 
países com a economia mais parecida com a nossa. 
É o caso do Canadá, onde há uma carreira de Esta-
do, não tem um serviço privado. O serviço é público, a 
carreira é pública, e só se trabalha no serviço público. 
Então, há que se ter um debate. 

A Presidente, acho que de forma correta, dis-
se: “Vamos receber os médicos por meio de suas 
entidades”. Mas ela apresentou um diálogo com os 
movimentos de moradia – cerca de nove instituições, 
entre elas a Confederação Nacional das Associações 
de Moradores. Tive a honra de ser diretor dessa gran-
de organização popular. Uma senhora, já de idade, 
olhou para a Presidente e disse-lhe: “Presidente, nes-
ses dez anos de governo do campo democrático, do 
campo popular, que pensou mais o País, o seu povo, 
que buscou interagir com as cotas sociais, os negros 
na escola, tem gente que não gosta, não!” 

Mas os negros na escola, com cota; os pobres 
na escola, com Prouni, com Reuni, na escola pública, 
no ensino superior – há gente que não gosta, porque 
nunca deu direito aos pobres –, com Bolsa Família, 
com Pronaf, com programas de incentivos em áreas 
estruturantes do Brasil, com mais ferrovia, com mais 
rodovia. Tudo isso fez com que a nossa vida melhorasse 
muito dentro de casa. Nós c conseguimos o televisor 
de plasma, conseguimos a tela fina dentro de casa, o 
fogão novo, a geladeira nova, o ar-condicionado, está 
tudo ali. Compramos o carro. Mas, e agora? O que fa-
zer com o carro? Não há como andar. 

A vida melhorou dentro de casa e, fora de casa, 
a vida é muito difícil. A vida tem apresentado dificul-
dades. A mobilidade é uma tragédia, já citamos. As 
duas maiores cidades do Brasil, juntas, têm menos 
de 150km de metrô rodando. Vergonha. Vergonha da 
ausência de planejamento. 

Como este País estava abandonado, largado às 
traças! Retomou-se. Houve um período em que só se 
vendia tudo, não se planejava nada. E a lei era propos-
ta para criar mecanismos que impedissem o Governo 
Federal de gastar, o Governo municipal de gastar, o 
Governo estadual de gastar em investimentos que per-
mitiriam uma infraestrutura mais adequada.

Então, todo mundo tem celular, todo mundo está 
encontrando o caminho de se interligar à rede interna-
cional de computadores. Mas, quando você chega lá 
fora e que quer se comunicar, cai a ligação, não funcio-
na direito. Foi tudo privado. É tudo privado. Venderam 
tudo. Mas não funciona direito. Os pedágios se espa-
lharam no Brasil inteiro, aumentando o custo do País.

Então, são essas questões que estão fora, às ve-
zes, da sua casa. Dentro de casa melhorou um pouco, 
mas lá fora piorou a realidade do nosso povo. 

Foi o diálogo de uma liderança popular com a 
Presidente da República que ela reproduziu para nós, 
na reunião de Líderes do Senado. E os temas são 
vastos: vão da corrupção à saúde pública, educação, 
mobilidade, segurança. Em todos esses temas, duran-
te esses últimos dez anos, nós tivemos conquistas. E 
nós ampliamos os direitos em todos.

O poder de combater a corrupção aumentou 
com a CGU, com auditores, com contratação; a Polícia 
Federal ficou mais do que independente; o Ministério 
Público atua, aliás, às vezes, seletivamente, porque 
protege uns e denuncia outros, em determinados ca-
sos, e faz isso mesmo, porque nós conhecemos, mas 
a sua atuação se ampliou, o seu papel se ampliou no 
Brasil; melhoraram-se as Defensorias Públicas estadu-
ais e até mesmo a da União; a própria Advocacia-Geral 
da União também ampliou o seu papel. 

No meu Estado, para se ter ideia, com a Copa 
do Mundo, nós estamos ganhando o maior hospital de 
urgência e emergência, que vai ficar na região metro-
politana da minha cidade. Com a Copa do Mundo, ga-
nhamos um VLT e estamos ganhando 12km de metrô. 
Ampliamos vias públicas, vamos ter um terminal de 
passageiros no Porto de Mucuripe e vamos ampliar o 
terminal aeroportuário. 

São conquistas que vieram juntas, num movimen-
to internacional e nacional, externo e interno. São vitó-
rias, mas muita coisa há para fazer, e acho que é aqui 
que nós temos que caminhar com a Presidente Dilma, 
reforçando a sua liderança, que é muito importante. O 
meu Partido tirou uma nota de apoio, Presidente Paim, 
de apoio à Presidente Dilma. Pelo contrário, essa é a 
hora de fortalecer a Presidente da República. Não é 
a hora de se tramar marmotas, como se tem feito ao 
longo da história do Brasil. Vamos colocar as marmotas 
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de lado. Os interesseiros por marmota, vamos deixá-
-los à margem. 

Reforcemos a sua liderança, num diálogo aber-
to com a sociedade. Esses temas todos, que exigem 
grande debate – saúde, educação, mobilidade, segu-
rança pública –, alguns podemos resolver, já, mais de 
imediato, do ponto de vista do financiamento. 

A educação, nós já estamos discutindo há um 
bom tempo, os royalties, o Fundo Social do Pré-Sal. E 
apresentei projeto de lei encaminhando também para 
a educação os recursos dos royalties na mineração, 
para ampliar a formação do povo, porque esse é o me-
lhor caminho. É da educação que eu tiro o médico, o 
psicólogo, o enfermeiro, o farmacêutico, o sociólogo, 
o professor, o advogado, o engenheiro. Todos são re-
tirados da educação. Então, se você incentivar aqui, 
você amplia o poder do nosso País.

Na saúde, a Câmara houve por bem determinar 
que um quarto dos royalties seria destinado à saúde 
pública. Estamos de acordo, mas não basta. É preci-
so pegar o projeto que está na Câmara dos Deputa-
dos, do Imposto sobre Grandes Fortunas, e agregar à 
saúde pública brasileira, já que nos roubaram, aqui no 
Senado Federal, a CPMF, de forma criminosa, tirando 
R$40 bilhões da saúde no ano seguinte de sua votação. 
Em 2007, nós votamos essa matéria e, em 2008, terí-
amos R$40 bilhões a mais na saúde, e esse dinheiro 
foi roubado, criminosamente, da saúde brasileira. E é 
bom que se diga: parte da grande mídia brasileira fez 
campanha para derrubar a CPMF, um dinheiro que ia 
para a saúde pública brasileira.

Na educação, estamos caminhando. Na saúde, 
temos possibilidades. Na mobilidade, apresentou-se a 
proposta do passe livre, que também devemos acolher. 
Na Comissão de Assuntos Econômicos, debate que 
já passou pela Câmara e está aqui no Senado, vamos 
aprovar uma lei que trata da questão da mobilidade, 
de forma ampla, exonerando-se todos os setores da 
atividade, o que permitirá facilitar a vida do povo que 
trabalha, porque é quem precisa de mais mobilidade.

Aqui, no Senado, está a PEC dos Pedestres para 
proteger o pedestre, aquele que quer andar na calça-
da. A calçada é pública. Ninguém é dono de calçada. 
A calçada faz parte da via pública, e também está 
aqui entre nós.

(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – E 

temos o problema grave da segurança pública nacional. 
Penso que, talvez, o Congresso Nacional e o povo têm 
de fazer um amplo debate sobre o papel das polícias 
militares no Brasil. O que fazer? Ela ainda herda, em 
nosso País, o estigma de ser um instrumento mais da 
segurança nacional do que da polícia, que deve dar 

segurança ao cidadão. Então, nós temos de desatar 
esse nó. É uma hierarquia como se fosse uma das três 
forças do País, uma hierarquia absolutamente militar 
em termo de Forças Armadas. E ela não tem esse sen-
tido, pois ela é uma polícia voltada para a segurança 
pública. Então, essa carreira tem de ser alterada, tem 
de ser modificada. Nós temos de encontrar um meio, 
no amplo diálogo com a sociedade brasileira. 

O nosso Partido teve a decisão de apoiar o ple-
biscito para tratar da reforma política. Evidentemente, 
tem de haver um debate entre os partidos.

Quais são os temas que nós vamos tratar com a 
população? A população quer ser ouvida diretamen-
te. E, muito corretamente, a Presidente da República 
propôs plebiscito. E o plebiscito, como quem convoca 
é o Congresso Nacional, nós temos que encontrar a 
melhor maneira de tratar de um dos temas mais im-
portantes do País. Em todas as épocas, em todos os 
instantes, a política vai estar no comando. É a política 
no comando. 

Nenhuma mobilização, seja através das cen-
trais sindicais, através das lideranças estudantis ou 
através dos sítios, dento das redes de computadores, 
seja qual for – porque há os americanos, o Twitter e o 
Facebook, o Google e companhia limitada –, são os 
equipamentos controlados de uma nação, a gente tem 
que saber para não ser ingênuo. Então, seja por que 
meio for, a população precisa ser ouvida a respeito 
dessa questão básica, fundamental, que é o clamor 
das ruas, que vai continuar, que nós vamos apoiar. E 
nós vamos buscar, junto com o povo, tirar o melhor 
proveito para o Brasil. Acho que é esse o sentido da 
mobilização do povo brasileiro, que se levanta de for-
ma correta em torno de mudanças que precisam ser 
feitas de forma mais rápida.

A maioria desses temas estão aqui, no Congresso 
Nacional. Nós já poderíamos ter resolvido e encerram, 
porque já apoiamos o plebiscito. O PCdoB já deu nota 
de apoio à Presidente, já anunciou o seu apoio ao ple-
biscito. Agora, é o que fazer com ele. 

Por exemplo, cláusula de barreira, nós já derruba-
mos no STF, não pode entrar em plebiscito; a questão 
das coligações, que uns acham que deve ser mantida 
para presidente da república, deve ser mantida para 
governador, deve ser mantida para senador, deve ser 
mantida para prefeito, mas tem que ser liquidada para 
deputado federal, deputado estadual e vereador. Por 
quê? Porque atende a partidos de cunho mais ideoló-
gico, como é o caso do PCdoB, como é caso de ou-
tros partidos que têm essa natureza? Então, vamos 
examinar como colocar essa questão. 

Uma mudança grande na vida política brasileira, 
no plebiscito, a questão do financiamento. Aqui há um 
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debate com a direita brasileira. A direita vai dizer o se-
guinte: “não quero o financiamento público.” É o discur-
so da direita. Porque a direita sempre encoberta – no 
Brasil, até nem existe partido de direita –, defendendo 
a sua tese, dos grandes jornalões, vai ficar contra o 
financiamento público de campanha. Ela não quer. Ela 
quer o financiamento por baixo dos panos, ela quer 
às escondidas, porque ela sabe que está protegida, 
porque ela sempre foi protegida e vai continuar sendo 
protegida. Por isso não quer o financiamento público 
das campanhas. E nós queremos que seja feito o fi-
nanciamento público. Essa, sim, é uma pergunta do 
plebiscito que nós temos que examinar, como vamos 
debater. Porque a direita tem fortes instrumentos, se 
manifesta antes dos partidos, se manifesta antes do 
povo, denuncia, julga e condena. Ela tem esses ins-
trumentos. Ela faz isso todo dia. 

Aqui há uma questão chave: vamos passar o fi-
nanciamento público, e, para ter financiamento público, 
precisamos fortalecer, então, as instâncias partidárias. 
Como vamos fazê-lo? Há uma alternativa usada em 
quase toda a América do Sul, Paim: os países vizinhos 
ao Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, para co-
locar aqui a nossa Região Sul do Brasil, usam o voto 
em lista. Os países ali ao norte – para ficar mais perto 
do meu Ceará –, todos usam o voto em lista para es-
colher os seus parlamentares, para escolher o parla-
mento. Por quê? Porque o eleitor define quantas vagas 
na Câmara Federal o PCdoB vai ter; quantas o PT vai 
ter; quantas o PMDB vai ter; quantas o PSDB vai ter. 
E o PT, o PCdoB, o PSDB e o PMDB definem entre os 
seus quadros, discutidos internamente, qual é a ordem 
de preencher as vagas...

(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – já 

previamente decididas pela população de que o meu 
partido tem direito a x vagas. 

Então, é esse debate que nós vamos ter que tra-
var com a sociedade na questão da reforma política 
garantir uma reforma que aproxime o sentimento de 
programa partidário com o sentimento popular, para o 
povo cobrar o programa partidário; para não se assus-
tar com as decisões de um Deputado ou outro. Não! 
Ele veio aqui, ele representa o conjunto de uma parte 
da população, mas, ao mesmo tempo, ele está assen-
tado em um programa partidário. E é esse programa 
que nós vamos cobrar; é sobre esse programa que a 
sociedade vai debater e vai escolher. 

Portanto, Sr. Presidente, ao concluir, eu digo que 
o povo avançou, e o nosso País avançou. Lula ajudou 
o Brasil a avançar. Grande parte do ódio de uma certa 
mídia é contra o Presidente Lula, porque ele é operário, 
metalúrgico, deu certo, botou o País de pé. 

E concluo dizendo que vinha lendo um texto ma-
ravilhoso do Celso Amorim.

E concluo dizendo que vinha lendo um texto ma-
ravilhoso do Celso Amorim, tratando de uma parte da 
diplomacia brasileira durante o período Lula, quando 
ele foi Ministro das Relações Exteriores. Algo muito in-
teressante, explica, muitas vezes, esse azedume das 
elites brasileiras em relação ao operário, ao torneiro 
mecânico: a capacidade de Lula de ajudar o Brasil a 
ficar de pé e de se colocar com altivez no mundo. Tem 
parte da elite que não gosta, quer um país subordinado, 
quer um país rastejante. O Lula colocou o País de pé, 
esse povo que está aí. Então, o País melhorou com eles.

(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Agora, pode melhorar mais, e nós temos de dar força 
à população para continuar a sua mobilização para 
enfrentar o problema da reforma política e as ques-
tões que lhe afligem na área da saúde, da educação, 
da mobilidade, da segurança pública; por mais direitos. 
É o sentimento das ruas, fazer o País avançar mais, 
acabar com essa dinheirama jogada nas mãos dos 
banqueiros em juros, R$219 bilhões no ano de 2012. 
Eles querem mais, eles clamam por mais! Eles não 
têm sentimento. Esses mercadores rentistas não têm 
sentimento nenhum e são os mesmos que apóiam 
movimentos golpistas pelo mundo afora. 

Por isso, Sr. Presidente, nosso apoio à Presidenta 
Dilma Rousseff, pela também coragem de ir a público 
dizer: Precisamos ouvir as ruas. O meu Governo abre 
as portas do Palácio para que o povo possa entrar, 
dizer o que deseja e nós possamos sentar com os 
ministros e dizer que o povo deseja isso, que o povo 
quer mudanças mais rápidas, mais velozes. 

E cabe a nós, que estamos governando o País, 
ajudar a nossa Presidenta a dar a velocidade que o 
povo reclama, meu caro Senador Paim. 

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Inácio Arruda, o Sr. 
Ivo Cassol deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Inácio Arruda, convido V. Ex ª a presidir 
a sessão, para que eu faça dois registros, até por que 
o Senador está nos convocando para a Comissão de 
Economia. Então, serei muito rápido.

O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Inácio Arruda.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Convido para fazer uso da palavra o Senador 
Paim, que já anunciou que daqui a pouco estaremos, 
eu e ele, na Comissão de Economia, onde estamos re-
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alizando um amplo debate sobre a América do Sul, com 
a presença, espero, do nosso amigo Samuel Pinheiro 
Guimarães, que foi Secretário Executivo do Ministério 
das Relações Exteriores quando o Ministro era exata-
mente o Celso Amorim, a quem fiz referência, ao seu 
belíssimo livro de breves digressões sobre a diploma-
cia no governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

Com a palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Inácio Arruda, sou autor, junto com V. Exª – V. Exª saiu 
da tribuna e continuo falando de V. Exª –, da Propos-
ta de Emenda à Constituição das 40 horas semanais. 
Por que trago esse registro à tribuna nesse momen-
to? Fiz uma agenda na Serra Gaúcha e recebi cópia 
do acordo coletivo de trabalho assinado pelo Sindica-
to dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de 
São Sebastião do Caí, Rio Grande do Sul, sindicato 
esse filiado à CUT. Eles firmaram um acordo com a 
empresa Oderich e nesse documento foi garantida a 
redução de jornada para 40 horas semanais, sem re-
dução de salário. 

Semana passada, fiz outro registro aqui, do Sin-
dicato de Gravataí, que fez com a GM o mesmo acordo 
de 40 horas semanais, sem redução de salário. Nesse 
aqui, do Sindicato da Alimentação de São Sebastião 
do Caí, cito aqui aqueles que estiveram comigo e me 
apresentaram o acordo que garantiu as 40 horas. Cito 
o Presidente, Altair da Câmara Nunes, o Secretário 
Geral Mauri Coelho, o Diretor João Gilberto, Adalber-
to Machado, Tonigler Bandeira, Julieta Tomé, Glademir 
Gottelli, Viviana Kalmann, Gizele Kinollen. O Presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, 
também de São Sebastião do Caí, Laerte Alves, os 
acompanhava. Esta agenda teve a participação, tam-
bém, do Santos Fagundes.

Dou esse destaque, Sr. Presidente, e avisava no 
início, porque esse acordo de reduzir a jornada para 40 
horas, sem redução salarial, no Vale do Caí, é inédito. 
Foi um longo processo de negociação entre o sindicato 
e a empresa. Os trabalhadores mobilizados fizeram um 
bom combate e assim chegaram a um acordo.

A data base, 1º de março de 2013, estabelece 
também um reajuste salarial de 8,90%, um piso norma-
tivo de R$866,80 e auxílio escolar de R$535,00. Foram 
algumas das conquistas, mas, o mais importante aqui 
para os trabalhadores da indústria da alimentação do 
Caí é a redução de jornada sem redução de salário.

A redução de jornada, Sr. Presidente, é uma antiga 
bandeira de luta de todos os trabalhadores brasileiros. 
Por aqui, está registrado no meu documento, é com 
orgulho que encaminhei a PEC junto com o Senador 
Inácio Arruda, parceiros de uma Proposta de Emenda 

à Constituição que garante esse benefício, uma vez 
aprovado, a todos os trabalhadores brasileiros.

Esperamos que o Congresso Nacional vote ra-
pidamente. Com isso, estaremos criando, conforme o 
Dieese, cerca de 3 milhões de novos empregos. 

Sr. Presidente, também faço outro rápido regis-
tro. Estive no sábado passado, dia 29 de junho, dia de 
São Pedro, na tradicional – e veja bem porque vou dar 
destaque aqui – Feijoada do Pulita, uma festa bene-
ficente, na nossa querida cidade que V. Exª conhece 
muito bem, Caxias do Sul. 

Esse encontro, Sr. Presidente, é de amigos e toda 
a verba é revertida para 20 entidades que têm seus 
trabalhos de cunho social. Ninguém lucra. Quem lucra 
são os que mais precisam. Este ano a atividade con-
tou com uma média de 1.500 pessoas. Dentre eles, 
destaco algumas pessoas que estavam lá no almoço 
de R$160,00 em função do cunho social: o Prefeito de 
Caxias do Sul Alceu Barbosa Velho; o Ministro que V. 
Exª conhece muito bem Pepe Vargas, que também é 
de Caxias; e o Deputado Federal Assis Melo, do seu 
partido estiveram juntos lá; a Deputada Estadual Ma-
risa Formolo, do meu Partido; o Secretário de Estado 
e também Deputado Kalil Sehbe do PDT; a Vereadora 
Denise Pessoa do PT; a Secretária de Turismo Estadu-
al do seu partido Abgail Pereira estava lá prestigiando 
aquele ato social, comunitário e filantrópico; a Secre-
tária de Turismo de Caxias do Sul Drica de Lucena; o 
Secretário de Esporte do Município e ex-jogador de 
futebol, que foi assistir, me disse ele que ia assistir 
o jogo de futebol, Washington Stecanela, um grande 
jogador que teve um problema no coração, superou 
tudo e hoje é Secretário de Esporte da minha cidade 
de Caxias do Sul.

Estiveram também toda a corte, a rainha e a 
princesa da Festa da Uva, de 2013 e as candidatas 
de 2014, dentre outras ilustres presenças naquele 
grande evento. 

Washington Stecanela, Coração de Leão, foi 
sempre homenageado por todos nós.

Sr. Presidente, por fim, esse é um registro e últi-
mo que faço. Recebi hoje, do Sindicato Nacional dos 
Aeronautas o seguinte documento:

Excelentíssimo Senhor(a) Senador(a),
Tramita, neste momento, no Senado Federal, 
o Projeto de Lei nº 434/11, que prevê altera-
ções na Lei nº 7.183, a qual regula o exercício 
da profissão de aeronauta. Está previsto para 
esta quarta-feira, dia 03 de julho, sua apre-
ciação pela CAS, a Comissão de Assistência 
Social. O Sindicato Nacional dos Aeronautas, 
entidade que congrega e representa a cate-
goria desde 1946, julgou pertinente trazer ao 
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conhecimento dos Senadores a posição dos 
trabalhadores que exercem a atividade que 
dispõe o projeto, de forma a subsidiar a sua 
decisão. [Eu sou relator, Sr. Presidente, des-
se projeto e por isso destaco] É importante 
registrar que o projeto em tela foi idealizado 
e redigido tendo por base estudos técnicos e 
científicos rigorosos a respeito das condições 
de trabalho da categoria dos aeronautas, ali-
nhando-se aos padrões internacionais no que 
tange às normas de segurança. Em especial, 
ele proporciona uma considerável redução da 
fadiga dos tripulantes das aeronaves, garan-
tindo e eles um grau ainda mais elevado de 
consciência situacional durante o exercício de 
suas atividades, o que permite claro evitar os 
riscos de acidentes. [E com isso todos aqueles 
que vão chegar ao Brasil, agora com a Copa 
de 2014, com certeza terão muito mais segu-
rança.] Os benefícios que o projeto proporciona 
aos aeronautas vão ao encontro dos interesses 
de toda a população brasileira, e, em especial, 
de todos que viajam e utilizam-se do sistema 
aéreo nacional. As regras propostas foram 
concebidas de forma a não acarretar nenhu-
ma redução na produtividade do trabalho dos 
aeronautas e tampouco gerar qualquer custo 
adicional para as empresas aéreas. [Portan-
to, mostra-se uma fórmula que efetivamente 
contempla o interesse de todos aqueles que 
vêm para o Brasil, como na verdade de todo 
o povo brasileiro.] Assim o Sindicato Nacional 
dos Aeronautas, juntamente com sua catego-
ria, apóia a aprovação do Projeto de Lei 434, 
de 2011, do qual sou relator e coloca-se à dis-
posição de todos os Senadores para qualquer 
esclarecimento e agradece a atenção.

E por fim eles dizem: Nova regulamentação já! 
Mais segurança para todos.

Era isso, Sr. Presidente. Agradeço muito. 
Estão feitos os três registros. V. Exª verifica que 

um está ligado diretamente a V. Exª; o outro está li-
gado a dois militantes muito queridos do seu partido, 
que é Abgail, que me ajudou muito, foi candidato junto 
comigo ao Senado, fez mais de 1,5 milhão de votos, 
e o Assis Melo, que vocês sabem que é um grande 
Deputado Federal.

E os aeronautas, que o seu partido também tem 
inúmeros militantes por essa causa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Quero cumprimentar o Senador Paim, que pres-
ta esclarecimentos sobre a sua atividade de Senador, 

na sua terra, Caxias, e no seu Estado, e traz para nós 
o exemplo claro da justeza da emenda à Constituição 
da redução da jornada de trabalho, que apresentamos 
quando éramos Deputados Federais: ele pelo seu Esta-
do, o Rio Grande do Sul; eu pelo meu Estado, o Ceará. 

Essa matéria, Senador Paim, recebeu da comis-
são de mérito votação unânime; foi aprovada por una-
nimidade. Todos os partidos que têm, digamos assim, 
as mais diversas frações da atividade econômica e 
social brasileira estavam presentes nessa comissão 
especial. Todas as centrais sindicais foram ouvidas; 
os sindicatos de maior peso do País também foram 
ouvidos; os sindicatos patronais, todos, foram ouvidos; 
as principais federações, confederações, todas foram 
convidadas a dar opinião. O Governo foi convidado a 
dar opinião e deu opinião a favor. 

Então, a matéria foi votada por unanimidade e está 
pronta para ser votada na Câmara Federal. A matéria 
foi objeto de discussão entre as centrais sindicais e a 
Presidente Dilma Rousseff, que reafirmou o seu apoio, 
e é o ponto nº 1 da pauta dos trabalhadores. Eles in-
clusive vão fazer uma ampla mobilização no País no 
próximo dia 11 de julho, todas as centrais sindicais – a 
que eu milito diretamente, que é a CTB, mas também 
a Central Única dos Trabalhadores, a Força Sindical, 
a Nova Central, a UGT, a Conlutas. Todas as centrais 
deram opinião a respeito dessa matéria, favoráveis a 
que a colocássemos em votação.

É a hora de votar. O Brasil clama por isso, e nós 
queremos ver votada a redução da jornada de trabalho. 

Isso está demonstrado pelo pronunciamento que 
V. Exª fez aqui e agora, mostrando como aconteceu 
no Rio Grande do Sul ou como está acontecendo no 
Rio Grande do Sul. Os sindicatos estão colocando na 
pauta, estão colocando para negociar e estão criando 
as condições para que essa regra de negociação se 
transforme no teto máximo, digamos assim, da jornada 
de trabalho no nosso País. 

Vinculada a essa, também os sindicalistas deba-
teram, com a Presidenta da República, a questão do 
fator previdenciário,...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
bem, muito bem lembrado.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – ...um instrumento que danifica uma conquista: 
você conquista a aposentadoria, e o fator previdenciário 
danifica essa conquista que você alcançou. 

V. Exª participou, inclusive, de atos aqui dentro do 
plenário do Senado Federal, exigindo a aprovação da 
matéria. Conseguimos aprová-la no Senado, e agora 
também está na Câmara dos Deputados.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pronta 
para ser votada.
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Então, conclamo o nosso Presidente Henrique 
Eduardo Alves. Há as questões sociais emergenciais ou 
que emergiram somente agora com as mobilizações, 
mas há as que já estavam na pauta da Ordem do Dia 
e essas – a questão da redução da jornada de traba-
lho e o fator previdenciário – são matérias da pauta. 
Elas estão aqui presentes. 

Também aproveito esta oportunidade, porque V. 
Exª é um homem que tem essa facilidade de dialogar 
sobre os mais diversos temas. Um dos temas que mais 
os sindicalistas e as organizações sociais têm recla-
mado, inclusive do nosso Governo, é o problema da 
democratização da mídia no Brasil. 

Com qual sentido? Não se imagina, nem a Pre-
sidente, nem seus Ministros, nem a sua base aqui no 
Congresso Nacional, tirar direito de ninguém. Quem 
tem direito está lá com a sua televisão, com a sua 
propaganda, já conquistou. O problema é que tem os 
milhões de brasileiros que também querem dar opinião 
em uma TV de canal aberto, que querem estar presen-
tes no ar, que querem expressar os seus sentimentos 
sobre o Brasil e precisam ter espaço. As rádios comu-
nitárias foram quase que ceifadas da cena radiofônica 
brasileira. Esse grande veículo de comunicação que 
é o rádio está sendo limitado. Existe espaço para ter 
mais rádios na mão do povo, nas mãos dos milhões 
que querem falar. Acho que essa é a hora de colocar-
mos na pauta a questão da democratização. 

E o repasse de recursos? Bilhões e bilhões são 
repassados para a mídia todo ano. São bilhões e bi-
lhões. Dariam para socorrer a saúde os bilhões que 
são gastos na mídia, os bilhões que são gastos na 
educação, mas é evidente, todo governo vai dizer: “Eu 
preciso fazer a campanha da vacinação contra a polio-
mielite, eu preciso fazer a vacinação contra as gripes 
que temos no País para tirá-las de cena, eu preciso 
fazer uma campanha publicitária sobre a questão do 
trânsito no Brasil, sobre as motos, sobre o transporte 
coletivo”. Então, há muitas campanhas necessárias e 
importantes, e o Governo paga por isso. Agora, nor-
malmente paga para grandes veículos, e esses gran-
des veículos nem sempre fazem um trabalho justo e 
correto com a propaganda pela qual recebem dinheiro 
para fazer. 

E os veículos pequenos e médios do Nordeste 
e mesmo do Sul, do Centro-Oeste ou do Norte não 
conseguem receber esses recursos. Um banco como 
o Basa financia a propaganda do Sul e do Sudeste, do 
Sudeste basicamente. O Banco do Nordeste financia 
a propaganda do Sudeste, financia praticamente pro-
paganda gerada por um canal de televisão no Rio de 
Janeiro e outros em São Paulo. E acabou-se. O dinheiro 

da publicidade do Governo Federal... Os governos es-
taduais também patrocinam recursos, pagam anúncios 
publicitários nos veículos que são produzidos em São 
Paulo e Rio de Janeiro. 

Então, acho que nós temos que democratizar 
os meios de comunicação de massa do País. E é por 
isso que eu parabenizo V. Exª pelo pronunciamento 
que justifica exatamente as posições que V. Exª tem 
adotado aqui. 

Desde que a Constituição foi proclamada, defen-
demos a redução da jornada de trabalho. Quer dizer, é 
uma causa absolutamente justa, correta e necessária. 
E a visita de V. Exª ao seu Estado e aos sindicatos do 
seu Estado mostra que está absolutamente correto.

Quero cumprimentá-lo.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 

Inácio, permita-me. É porque esse instrumento fun-
ciona mesmo.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Funciona.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Quando 
eu me referi ao Washington, aquele grande jogador 
e hoje Secretário de Esporte de Caxias, eu falei em 
“Coração de Leão”. Já me disseram: “Paim, é Coração 
Valente”. Está feita a correção então.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O coração do Washington é um coração va-
lente, mais do que valente.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obriga-
do, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Eu que agradeço a V. Exª.

Quero cumprimentar mais uma vez todos os ce-
arenses do Cariri e também os pernambucanos, os 
paraibanos e os piauienses que vão ser atendidos pela 
nova Universidade Federal do Cariri, porque acaba 
de ser nomeada a professora, mestre e doutora Sue-
ly Salgueiro Chacon. Ela, que foi escolhida em lista 
tríplice, que já havia sido escolhida em votações para 
posições na direção da Universidade Federal do Cariri, 
foi acolhida pelo nosso Ministro Aloísio Mercadante e 
é a primeira reitora da Universidade Federal do Cariri.

Meus parabéns a todos, especialmente à comu-
nidade caririense, aos alunos, professores e estudan-
tes da Universidade Federal do Cariri pela escolha da 
Professora Suely Salgueiro Chacon.

Com essa forma se apreciar essa matéria, de 
usar mais recursos públicos para a formação do povo 
brasileiro na educação, nós concluímos os nossos tra-
balhos nesta segunda-feira, 1º de julho do ano de 2013. 
Concluímos os nossos trabalhos aqui, no plenário do 
Senado Federal, e vamos continuar na Comissão de 
Assuntos Econômicos, onde estamos debatendo a in-
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tegração da América do Sul e os seus instrumentos, 
fruto da vitoriosa política desenvolvida pelo Presidente 
Lula e continuada pela Presidente Dilma, com apoio 
do Congresso Nacional, que ratificou os acordos que 
permitiram a existência desses instrumentos de inte-
gração da região sul-americana. 

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência do Senado Federal recebeu o 
Ofício nº 424, do Senador Cyro Miranda, referente ao 
Requerimento nº 490, de 2013, de missão, por meio 
do qual relata participação em reuniões do Parlamento 
Latino-Americano – Parlatino, na cidade de Havana, 
Cuba, no período de 5 a 9 de junho de 2013.

O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 424/2013-GSCM

Brasília, 26 de junho de 2013

Assunto: Relatório de viagem (RQS nº 490/2013)
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, reporto-me 

à “Reinión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, 
Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Lati-
noamericano”, realizada em Havana, Cuba, nos dias 
6 e 7 de junho de 2013, para a qual fui designado re-
presentante desta Casa, a fim de prestar as informa-
ções abaixo:

Inicialmente, o presidente da Comissão, Deputa-
do cubano Luis Velásquez Pérez, deu as boas vindas 
aos participantes e comentou a dinâmica da reunião, 
informando que a mesma trataria de dois grandes te-
mas, a saber:

• Tema I – Promoción de salud com énfasis 
em su impacto en la conducta de las per-
sonas, que teve como expositora a Deputada 
cubana, Drª Galinda Galcerán Chacón; e
• Tema II  – Consentimiento informado en 
salud, que teve como expositora a Deputada 
cubana, Drª María Caridad Rubio.

Dentre os pontos destacados pelos membros da 
comissão, restou entendido acerca do primeiro tema, 
linhas gerais, que as políticas públicas em saúde devem 
ser reorientadas; que deve ser fortalecida a integração 
da saúde e da educação; e que, para a promoção da 
saúde, há de se observar três requisitos fundamentais: 
alimentação, vida digna, e trabalho digno e saudável.

Quanto ao segundo tema, os legisladores presen-
tes expuseram seus pontos de vista e conceitos, para 
mostrar que há manifesta lacuna na área de extensão 
dos direitos humanos, e que o tema deve ser retomado 

na próxima reunião a ser realizada no México, dias 26 
e 27 de setembro do corrente ano.

Sendo o que se apresenta para o momento, re-
novo protestos de elevada consideração.

Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – A Presidência do Senado Federal recebeu o 
Ofício nº 113, do Senador Inácio Arruda, referente ao 
Requerimento nº 510, de 2013, de missão, por meio 
do qual relata participação no ciclo de debates “Brasil 
+ 10, um programa para avançar nas transformações”, 
junto à Universidade de Goiás, na cidade de Goiânia, 
nos dias 29 e 30 de maio de 2013.

O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.

É o seguinte o Ofício:

Ofício GSINAR nº 113/2013

Brasília, 27 de junho de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Reportando-me ao Requerimento nº 510/2013-SF, 

de 27-5-2013, informo a Vossa Excelência que parti-
cipei, nos dias 29 e 30 de maio último, na cidade de 
Goiânia/GO, como representante do Senado Federal, 
do 53º Congresso da UNE – CONUNE, a convite da 
União Nacional dos Estudantes.

O 53º Congresso ocorreu no período de 29 de 
maio a 2 de junho, e teve como foco principal a cons-
cientização dos estudantes quanto à importância e 
urgência da destinação de 10% do PIB, 50% do Fun-
do Social do Pré-Sal e 100% dos royalties do Pré-Sal 
para investimento na área educacional, em todos os 
seus níveis.

No dia 30-5, no âmbito do Ciclo de Debates “Bra-
sil+10, um programa para avançar nas transformações” 
participei de Mesa Redonda dedicada ao tema “A cri-
se do capitalismo, seus efeitos e desdobramentos no 
Brasil e no mundo”. Compuseram igualmente a Mesa 
a coordenadora da Marcha Mundial das Mulheres, 
Nalu Farias; a diretora nacional do Partido Socialismo 
e Liberdade, Luciana Genro; o integrante do Comitê 
Central do Partido Comunista Revolucionário, Fernan-
do Alves de Souza; e o membro da Consulta Popular, 
Ricardo Gebrim. Os estudantes presentes participaram 
ativamente das discussões, que contemplaram temas 
como: os conflitos no Oriente Médio e o crescente in-
tervencionismo militar norte-americano e europeu na 
região; a situação da América Latina; o papel do Brasil 
no mundo; os rumos da economia brasileira; os gastos 
do governo com os juros da dívida pública; a reforma 
agrária; a democratização dos meios de comunicação; 
o combate ao racismo, ao machismo e à homofobia.
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Os debates foram extremamente proveitosos, e 
repercutirão, com certeza, em meu trabalho nesta Casa.

Respeitosamente, – Senador Inácio Arruda, 
Líder do PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência do Senado Federal recebeu o 
Ofício nº 102, do Senador Sérgio Petecão, referente 
ao Requerimento nº 508, de 2013, de missão, por 
meio do qual relata participação na Reunião Regional 
da União Interparlamentar, com a UNICEF, na cidade 
de Lima, Peru, nos dias 7 e 8 de maio de 2013.

O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 102/2013

Brasília, 28 de junho de 2013

Assunto: Relatório da viagem oficial
Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente Vossa Excelên-

cia, tomo a liberdade de fazer o encaminhamento de 
breve relatório da viagem oficial a que fui designado 
na delegação brasileira para uma Reunião Regional 
da União Interparlamentar com a Unicef, na cidade de 
Lima, no Peru, no período de 7 e 8 de junho de 2013.

Cordialmente, – Senador Sérgio Petecão.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – A Presidência do Senado Federal recebeu o 
Ofício nº 101, do Senador Sérgio Petecão, referente 
ao Requerimento nº 146, de 2013, de missão, por 
meio do qual relata participação na 128ª Assembleia 
da União Interparlamentar, na cidade de Quito, Equa-
dor, no período de 12 a 27 de março de 2013.

O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 101/2013

Brasília, 28 de junho de 2013

Assunto: Relatório da viagem oficial
Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente Vossa Excelên-

cia, tomo a liberdade de fazer o encaminhamento de 
breve relatório da viagem oficial a que fui designado 
como observador dos trabalhos realizados por oca-
sião da 128ª Assembleia da União Interparlamentar, 
na cidade de Quito, no Equador, no período de 12 a 
27 de março de 2013.

Cordialmente, – Senador Sérgio Petecão.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – A Presidência do Senado Federal recebeu o 

Ofício nº 107, de 27 de junho de 2013, do Senador 
Cícero Lucena, por meio do qual comunica a impos-
sibilidade de comparecimento à “Conferência Interna-
cional sobre Mudança Climática Política de Adaptação, 
Prática e Legislação” que será realizada em Pequim, 
China, no período de 2 a 4 de julho do corrente, con-
forme Requerimento nº 616, de 2013.

O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.

É o seguinte o Ofício:

Of./GSCL/ nº107/13

Brasília, 27 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Ao enviar-lhe minhas cordiais saudações, informo 

que por motivo de força maior, não irei comparecer à 
“Conferência Internacional sobre Mudança Climática 
Política de Adaptação, Prática e Legislação” que será 
realizada em Pequim, na China, de 2 a 4 de julho de 
2013, do corrente ano. Por ocasião de convite formu-
lado pela Globe, objeto do Requerimento nº 616, de 
2013, por mim anteriormente apresentado.

Antecipando os agradecimentos, renovo a Vos-
sa Excelência a expressão do meu elevado apreço e 
consideração.

Atenciosamente, – Senador Cícero Lucena, 
PSDB/PB.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência do Senado Federal recebeu o 
Ofício nº 108, de 27 de junho de 2013, do Senador 
Cícero Lucena, por meio do qual comunica a impos-
sibilidade de comparecimento ao “42º Torneio Interna-
cional de Formação Profissional”, que será realizada 
em Leipizig, Alemanha, no período de 02 a 07 de julho 
do corrente, conforme Requerimento nº 556, de 2013.

O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.

É o seguinte o Ofício:

Of./GSCL/nº 108/13

Brasília, 27 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Ao enviar-lhe minhas cordiais saudações, infor-

mo que por motivo de força maior, não irei comparecer 
ao 42º Torneio Internacional de Formação Profissional 
(42st WorldSkills Competition), que será realizado em 
Leipizig, na Alemanha de 2 a 7 de julho do corrente 
ano. Iria na qualidade de membro da Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Infor-
mática do Senado Federal, por ocasião de convite 
formulado pela Confederação Nacional da Indústria, 
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objeto do Requerimento da CCT, nº 12 de 2013, por 
mim anteriormente apresentado.

Antecipando os agradecimentos, renovo a Vos-
sa Excelência a expressão do meu elevado apreço e 
consideração.

Atenciosamente, – Senador Cícero Lucena, 
PSDB/PB.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência designa o Senador Lindbergh 
Farias para integrar, como suplente, a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, em substituição ao 
Senador Paulo Paim, nos termos do Ofício nº 96, de 
2013, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo. 

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 96/2013 – GLDBAG

Brasília, 1º de julho de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Lind-

bergh Farias como membro suplente na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ, em substi-
tuição ao Senador Paulo Paim, em vaga destinada ao 
Bloco de Apoio ao Governo. – Senador Wellington 
Dias, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 732, DE 2013

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto 
de aplauso e congratulações à Seleção Brasileira, jo-
gadores e comissão técnica que, no último domingo, 
30 de junho, conquistou o tetracampeonato da Copa 
das Confederações da FIFA.

Justificação

Na noite de domingo, 30 de junho, o Brasil venceu 
a Espanha por 3 a 0, no Estádio Mário Filho, o Ma-
racanã, e levou o título da Copa das Confederações 
de 2013. Com a vitória, nos tornamos tetracampeões 
desse torneio, que reúne o atual campeão do mundo 
e os campeões de cada confederação continental.

A atuação, individual e coletiva, do time brasileiro 
foi excepcional. Fred fez dois gols e Neymar fez o ou-
tro. A Espanha, apesar de ter um time excelente, não 
conseguiu segurar o Brasil, que formou um time com 
uma maneira definida de jogar e soube usar muito bem 
a vantagem de atuar em casa.

No primeiro tempo, o Brasil entrou num ritmo fre-
nético e não deu espaço aos espanhóis. Hulk cruzou 

na área, Fred e Neymar brigaram pela bola com Piqué 
e Arbeloa. Mesmo caído, Fred conseguiu finalizar para 
fazer 1 a 0 para o Brasil. Isso tudo aconteceu com me-
nos de dois minutos de jogo.

A Espanha ameaçou o Brasil aos 40 minutos, 
quando Pedro entrou sozinho na área e tocou, tirando 
Julio Cesar, o goleiro da seleção brasileira, da joga-
da. Mas, aí, a estrela do zagueiro David Luiz brilhou e 
conseguiu impedir o gol em cima da linha.

Aos 44 minutos do primeiro tempo, Neymar par-
tiu para o ataque. Tabelou com Oscar, dominou dentro 
da área e com uma bomba de perna esquerda, fez 2 
a 0 para o Brasil.

Logo no começo do segundo tempo, como num re-
play do primeiro, Fred marcou aos dois minutos, fazendo 
3 a 0. A torcida foi ao delírio e todos passaram a gritar 
“O campeão voltou!”. Enquanto isso, a seleção tocava a 
bola, com um jogo alegre, mas sem perder a objetividade

Parabéns aos jogadores e à comissão técnica. 
Todos os brasileiros estão muito felizes com a belíssima 
atuação de nossos craques. O espetáculo no Maraca-
nã foi inesquecível. Tivemos uma noite de apoteose. O 
trabalho tem de continuar para que essa noite se repita 
no próximo ano durante a Copa do Mundo de Futebol.

Desejo saldar os nossos 23 campeões:
Goleiros: Julio Cesar, Diego Cavalieri e Jefferson. 
Zagueiros: Thiago Silva, Réver, David Luiz e Dante.
Laterais: Daniel Alves, Jean, Marcelo e Filipe Luís.
Meias: Fernando, Luiz Gustavo, Hernanes, Pau-

linho, Oscar e Jadson.
Atacantes: Neymar, Fred, Lucas, Hulk e Bernard.
E a Comissão Técnica:
Luiz Felipe Scolari (FELIPÃO) – Técnico
Carlos Alberto Gomes Parreira – Coordenador 

Técnico
Flávio da Cunha Teixeira (MURTOSA) – Assis-

tente Técnico
Paulo Cesar Paixão de Araújo – Preparador Físico
Anselmo Pereira Sbragia – Preparador Físico
Antonio Carlos Pracidelli (CARLÃO) – Treinador 

de Goleiros
José Luiz Runco – Médico
Serafim Borges Ferreira – Médico
Rodrigo Campos Pace Lasmar – Médico
Luiz Alberto Rosan – Fisioterapeuta
Odir de Souza Carmo – Fisioterapeuta
Guilherme Augusto Pessoa Ribeiro – Adminis-

trador
Rodrigo Santos Paiva – Assessoria de Comuni-

cação e Imprensa
Thiago Mendes Larghi – Analista de Desempe-

nho Tático
José Haroldo Castelo Branco – Chefe da Segurança
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O requerimento que acaba de ser lido será 
incluído em Ordem do Dia oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O Senado Federal recebeu o seguinte Aviso 
do Ministro de Estado de Minas e Energia:

– Nº 106, de 26 de junho de 2013, em resposta 
ao Requerimento nº 138, de 2013, de informa-
ções, de autoria do Senador Ruben Figueiró.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
ao requerente.

O Requerimento vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência comunica ao Plenário que re-
cebeu o Recurso nº 10, de 2013, interposto no prazo 
regimental no sentido de que seja submetido ao Ple-
nário o Projeto de Lei do Senado nº 279, 2012, do 
Senador Cyro Miranda, que altera a Lei nº 8.742, de 
7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência 
Social, para estabelecer a idade mínima de sessenta 
anos para fins de recebimento do benefício de pres-
tação continuada.

É o seguinte o Recurso:

Adenir Silva (DENI) – Massagista

Antonio de Assis Silva – Roupeiro

Rogelson da Silva Barreto – Roupeiro – Senador 

Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, “c”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Encerrou-se na última sexta o prazo para 

apresentação de emendas ao Projeto de Lei da Câ-
mara nº 3, de 2013 (nº 60/1999, na Casa de origem, 
da Deputada Iara Bernardi), que dispõe sobre o aten-
dimento obrigatório e integral de pessoas em situação 
de violência sexual.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
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A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-
tunamente.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Esgotou-se na última sexta o prazo previsto 
no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que 
tenha sido interposto recurso, no sentido da aprecia-
ção, pelo Plenário, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 335, de 2012, 
do Senador Tomás Correia, que altera a Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente), para limitar a 
quantidade de açúcar, de gordura saturada, de 
gordura trans, de sódio e de outros nutrientes, 
nas bebidas e nos alimentos destinados às 
crianças e aos adolescentes; 
– Projeto de Lei do Senado nº 342, de 2012, 
do Senador Renan Calheiros, que altera a Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor 
sobre as informações do cartão de identifica-
ção do usuário do Sistema Único de Saúde; e
– Projeto de Lei do Senado nº 10, de 2013, 
do Senador Eduardo Amorim, que confere ao 
município de Itabaiana, no Estado de Sergipe, 
o título de “Capital Nacional do Caminhão”.

Os Projetos de Lei do Senado nºs 342, de 2012; 
e 10, de 2013, aprovados, vão à Câmara dos Deputados. 

O Projeto de Lei do Senado nº 335, de 2012, 
rejeitado em apreciação terminativa pela Comissão de 
Assuntos Sociais, vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – 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 57, DE 2010 
(Em regime de urgência,  

nos termos do Requerimento nº 428/2013)

Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010 (nº 
252/2007, na Casa de origem, do Deputado Gil-
mar Machado), que altera a Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para disciplinar 
o rateio entre empregados da cobrança adicio-
nal sobre as despesas em bares, restaurantes, 
hotéis, motéis e estabelecimentos similares.
Pendente de pareceres da CMA, CCJ, CDR 
e CAS.

2 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 105, DE 2011 – COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos  

do Requerimento nº 708, de 2013 – art.  336, II)

Projeto de Lei do Senado nº 105, de 2011, do 
Senador Ciro Nogueira, que altera a Lei Comple-
mentar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (in-
clui serviços advocatícios no Simples Nacional).
Pendente de parecer da CAE.

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 41, DE 2013 
(Em regime de urgência, nos termos  

do Requerimento nº 718, de 2013 – art. 336, II)

Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2013 (nº 
323/2007, na Casa de origem, do Deputado 
Brizola Neto), que dispõe sobre a destinação 
para as áreas de educação e saúde de parcela 
da participação no resultado ou da compensa-
ção financeira pela exploração de petróleo e 
gás natural, com a finalidade de cumprimento 
da meta prevista no inciso VI do caput do art. 
214 e no art. 196 da Constituição Federal, e 
dá outras providências..
Pendente de pareceres da CE, CAS e CAE.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 42, DE 2012

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo 
como primeiro signatário o Senador Sérgio 
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos 
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Vala-
dares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloy-
sio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo 
Lopes e a Senadora Ana Rita.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 89, DE 2011

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 89, de 2011, tendo como primei-
ro signatário o Senador Walter Pinheiro, que 
acrescenta § 2º ao art. 52 da Constituição Fe-
deral, para estabelecer que os ocupantes de 
cargo público que tiverem sua escolha apro-
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vada previamente pelo Senado Federal, nos 
termos do art. 52, III, f, devem comparecer a 
essa Casa, anualmente, para prestar contas 
de suas atividades nos respectivos órgãos ou 
entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 86, DE 2011 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  

do Requerimento nº 176, de 2013) 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  

à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
86, de 2011, tendo como primeira signatária 
a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria os 
Tribunais Regionais Federais da 6ª Região, 
com sede em Manaus e jurisdição no Esta-
do do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  

à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  

do Requerimento nº 176, de 2013)

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
46, de 2012, tendo como primeiro signatário o 
Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitó-
rias para criar o Tribunal Regional Federal da 6º 
Região, com sede em Belém e jurisdição nos 
Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-

ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  

à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  

do Requerimento nº 176, de 2013)

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
61, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal 
Regional Federal com jurisdição nos Estados 
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede 
na cidade de Fortaleza. 
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 7, DE 2013

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
7, de 2013, tendo como primeiro signatário o 
Senador José Sarney, que acrescenta artigo 
ao Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias para vincular a duração dos benefícios 
fiscais concedidos às Áreas de Livre Comércio 
(ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vi-
gência da Zona Franca de Manaus. 
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto 
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 123, DE 2011

Segunda sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos 
Deputados, tendo como primeiro signatário o 
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alí-
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nea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição 
Federal, instituindo imunidade tributária sobre 
os fonogramas e videofonogramas musicais 
produzidos no Brasil contendo obras musicais 
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou 
obras em geral interpretadas por artistas bra-
sileiros bem como os suportes materiais ou 
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Eunício Oliveira, favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta, 
com voto vencido do Senador Eduardo Braga.

11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 32, DE 2010

Primeira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
32, de 2010, tendo como primeiro signatário o 
Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e 
111-A da Constituição Federal, para explicitar 
o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do 
Poder Judiciário, alterar os requisitos para o 
provimento dos cargos de Ministros daquele 
Tribunal e modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

12 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 6, DE 2012 
(Calendário Especial – Requerimento  

nº 728, de 2013)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 6, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Pedro Taques, que acrescenta o 
inciso V-A do art. 37 da Constituição da Repú-
blica, para vedar o provimento, a investidura e 
o exercício em cargo em comissão ou em fun-
ção de confiança aos brasileiros que estejam 
em situação de inelegibilidade, ressalvadas 
as incompatibilidades específicas de cargos 
políticos eletivos, a condição de inalistável e 
a de militar.
Parecer sob nº 566, de 2012, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Eunício Oliveira, favorável, com a Emen-
da nº 1 – CCJ, de redação, que apresenta.

13 
REQUERIMENTO  
Nº 602, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 602, de 2013, do Senador Francisco Dor-
nelles, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 341, de 2012, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Assuntos 
Econômicos.

14 
REQUERIMENTO  
Nº 603, DE 2013

Votação, em turno único, dos Requerimentos 
nºs 603, 2013, do Senador Ciro Nogueira, soli-
citando a tramitação conjunta dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 142, de 2003; 52, de 2010; 
341, de 2012 (que já se encontra apensado 
aos Projetos de Lei do Senado nºs 752, de 
2011; 69 e 179 de 2012); 162 e 175, de 2013, 
por regularem matéria correlata (Planos de 
Benefícios da Previdência Social).

15 
REQUERIMENTO  
Nº 604, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
604, de 2013, do Senador José Pimentel, so-
licitando a tramitação conjunta do Projetos de 
Lei do Senado nºs 142, de 2003; com o 341, 
de 2012 (que já se encontra apensado aos 
Projetos de Lei do Senado nºs 752, de 2011; 
69 e 179 de 2012); 162 e 175, de 2013, por 
regularem matéria correlata (Planos de Bene-
fícios da Previdência Social).

16 
REQUERIMENTO  
Nº 712, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
712, de 2013, do Senador Ricardo Ferraço, 
solicitando a tramitação conjunta das Propos-
tas de Emenda à Constituição nºs 20, de 1999; 
90, de 2003; 74 e 83, de 2011; 33, de 2012; 
e 21, de 2013, por versarem sobre matérias 
correlatas (idade para imputabilidade penal).

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Então, boa noite a todos.

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 5 minutos.)
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Ata da 108ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 2 de julho de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana e Casildo Maldaner,  
e das Srªs Vanessa Grazziotin e Ana Amélia

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 7 minutos e 

encerra-se às 23 horas e 21 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Sobre a mesa, parecer que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Foi lido anteriormente o Parecer n° 604 de 2013, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Men-
sagem n° 50, de 2013, concluindo pela apresentação 
do Projeto de Resolução n° 42, de 2013.

A proposição ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, “f”, do Regimento Interno.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Jarbas 
Vasconcelos.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, solicito a V. Exª que me inscreva, por favor, para 
fazer uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª, Senador Jarbas, está inscrito para fazer 
uma comunicação inadiável.

Convido a fazer uso da palavra o Senador Paulo 
Paim, como primeiro orador inscrito.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Jorge Viana; Senador Jarbas; Sena-
dor Collor, venho à tribuna para falar de um assunto 
sobre o qual falei ontem. Devido à gravidade do tema, 
volto a ele novamente. Falo sobre a ocupação da sede 
do Aerus, no Rio de Janeiro. A pedido dos ocupantes 
daquela sede, dou uma informação. Estou repetindo 
o que eles me pediram.

Atenção, telespectadores da TV Senado, ouvin-
tes da Rádio Senado e os que nos acompanham pela 
Agência Senado! Anotem aí, a pedido dos idosos que 
estão ocupando o Instituto Aerus, no Rio de Janeiro, o 
seguinte endereço na Internet: aeronautas.aero. Repi-
to: aeronautas.aero. Vocês podem acompanhar ao vivo 
a ocupação da sede do Fundo de Pensão do Aerus, 
no Rio de Janeiro. Daqui a pouco, às 15 horas, have-
rá uma manifestação dos ocupantes sobre a situação 
atual dentro do prédio pela Internet.

A ocupação é feita em protesto à situação que 
atinge 10 mil aposentados e pensionistas e mais de 20 
mil trabalhadores da ativa, que perderam seus depó-
sitos no fundo, o qual está sob intervenção da União 
há mais de sete anos.

Ontem, falei aqui sobre o tema e dele volto a falar 
devido à gravidade da situação.

Os manifestantes afirmam que não deixarão o 
local até que o Supremo Tribunal Federal vote o pro-
cesso que está na pauta, sob vista do Presidente da-
quela Casa, Ministro Joaquim Barbosa, ou até que o 

Governo mande um representante para negociar, para 
sairmos desse impasse.

O protesto tem o apoio da Federação Nacional 
dos Trabalhadores em Aviação Civil da CUT, de ou-
tras centrais e do Sindicato Nacional dos Aeronautas.

Uma ação civil pública responsabiliza a União pela 
falta de fiscalização do Aerus e obriga o pagamento 
integral das pensões e aposentadorias. Os sindicatos 
já conquistaram o ganho da causa em primeira ins-
tância, mas a antecipação de tutela concedida não foi 
cumprida pela União, e um recurso conseguiu, infeliz-
mente, adiar esse pagamento.

A indenização, que seria paga à Varig, está di-
recionada para o Fundo de Trabalhadores. É a única 
forma de pagar o passivo trabalhista da empresa e de 
recuperar o Aerus, garantindo, inclusive, a recuperação 
do depósito dos trabalhadores da ativa.

A União já perdeu em todas as instâncias, mas 
segue recorrendo, e a decisão é do Pleno do Supremo 
Tribunal Federal. O processo recebeu pedido de vista, 
há 20 dias, do Presidente do Supremo, a quem, mais 
uma vez, rogo, imploro, peço: encaminhe o processo 
para o Plenário, para que os Ministros possam dar a 
decisão final.

Esse julgamento já entrou na pauta do Tribunal 
em 8 de maio, mas, após o voto da Ministra Relatora 
Cármen Lúcia, favorável aos aposentados do Aerus, 
repito aqui, o Presidente do Tribunal, Ministro Joaquim 
Barbosa, pediu vistas do processo, e, até o momento, 
o referido processo não voltou para o plenário.

Esse é o apelo que faço mais uma vez tanto à 
União como ao Supremo Tribunal Federal. Lembro que 
esse é um processo que vem de 10 anos ou 15 anos 
atrás, mas é fundamental que haja uma decisão.

Portanto, repito, às 15 horas, acompanhe ao vivo, 
pelo endereço aeronautas.aero, a manifestação dos 
ocupantes da sede do Fundo de Pensão do Aerus no 
Rio de Janeiro.

Sr. Presidente, quero também aproveitar o tempo 
que V. Exª está me dando neste início de sessão, por-
que acho importante o documento que vou ler aqui. Há 
14 anos, venho lutando junto com os senhores, pois 
todos votaram comigo, para acabarmos com o fator 
previdenciário. Essa matéria foi unânime no Senado 
e está na Câmara dos Deputados, que não a vota.

Considero essa lei o maior inimigo dos trabalha-
dores e das trabalhadoras, dos aposentados e dos 
pensionistas brasileiros. Já fizemos greve de fome e 
vigília para chamar a atenção da Câmara, mas me pa-
rece que, até o momento, aquela Casa não acordou 
para o movimento das ruas, a fim de que esse tema 
seja votado. Siga o exemplo do Senado, que votou por 
unanimidade!
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Esta Casa, repito, o Senado da República, no ano 
de 2008, cinco anos atrás, aprovou por unanimidade 
o fim do fator previdenciário. O projeto que aqui apre-
sentei foi aprovado e está na Câmara, ou seja, está 
nas mãos dos Deputados Federais. Faço um apelo ao 
Presidente daquela Casa, o Deputado Henrique Alves, 
para que coloque a matéria em votação, para que cada 
um expresse seu ponto de vista.

O fim do fator é mais do que urgente, é necessá-
rio, é um clamor das ruas, da sociedade. Só não en-
xerga isso quem não quer ou não compreende o mal 
que essa lei faz a todos os brasileiros.

Enfim, faço mais um apelo para que a Câmara 
vote o fim do fator previdenciário ou construa uma 
alternativa, e muitos já a apresentaram, o que seria 
também um caminho.

Por fim, Sr. Presidente, vou ler uma carta que 
quero que conste nos Anais da Casa, publicada nes-
ta terça-feira no Correio do Povo, de Porto Alegre, de 
autoria do jornalista Juremir Machado da Silva, com o 
título “Pelo fim do fator previdenciário”.

Outros profissionais da imprensa que, às vezes, 
só cutucam este ou aquele Parlamentar, personalizando 
uma situação, que não acompanham o projeto, fazem 
a crítica. Eu vi um lá que disse: “Cadê o fator, Paim?” 
Eu repito, mais uma vez, para esse meu amiguinho: 
meu amiguinho, assista à TV Senado, leia os jornais 
do País e você verá que o Senado já votou há cinco 
anos. E assim mesmo os Senadores, seguidamente, 
estão aqui pedindo à Câmara que vote. 

Então, vamos apertar onde tem que apertar. É na 
Câmara que tem que apertar, para que efetivamente 
essa matéria seja votada.

Mas faço questão de ler o artigo do Juremir Ma-
chado da Silva, um estudioso, um escritor, um espe-
cialista que defende teses e que não faz ataques pes-
soais a ninguém. 

Diz ele:

Não aguento mais a vontade de me tornar um 
líder de massas. Durante muito tempo, conse-
gui satisfazer esse desejo indo ao restaurante 
Copacabana.
Mas agora não aceito mais metáforas. Quero 
conduzir o povo. Escrevi no Twitter que o ho-
mem revoltado precisa ter o olhar do falcão, 
a percepção do lobo e a independência dos 
humoristas.
Eu sou um homem revoltado. Quero liderar o 
meu povo – as velhinhas que me leem – numa 
cruzada contra o fator previdenciário.
Nada é mais letal para um idoso que esse 
nefasto mecanismo de espoliação dos apo-
sentados.

Já estou esmerilhando a linguagem. Os jovens 
que estão nas ruas não falam do fator previ-
denciario por ainda estarem naquela idade 
em que a velhice, a aposentadoria e a morte 
parecem piadas reles de mau gosto.
As manifestações contrariam o egoísmo do 
mercado, sempre pedindo mais austeridade 
para que os seus lucros sejam menos austeros.
Os jovens exigem [sim] mais gastos públicos.
Eu também. Mais gastos, por exemplo, com os 
aposentados, esses sacrificados pelo tempo, 
saqueados pelo poder, esfolados pelo maldito 
fator previdenciário e condenados pelos go-
vernos ao desaparecimento progressivo dos 
seus parcos ganhos em nome do [chamado] 
equilíbrio das contas da previdência social.
Basta. Às ruas, aposentados! 
Um grande filósofo escreveu que o homem é 
um ser aí para a morte. Um grande professor, 
menos trágico e mais prático, preferiu dizer que 
o homem é um ser aí para a aposentadoria.
Como a morte, ela chega. Como viver essa 
aposentadoria sendo sangrado pelo fator pre-
videnciário? 
A presidente Dilma Rousseff teria prometido 
[discutir a matéria, ele diz aqui, com o Sena-
dor Paulo Paim, para pedir que a matéria seja 
discutida e votada] até 2012. Nada aconteceu. 
As ruas precisam rugir. O futuro do fator pre-
videnciário tem de ser uma das questões da 
consulta popular [do plebiscito] que a mídia 
conservadora e a oposição querem abortar 
por medo. 
É incrível como uma boa ideia pode encontrar 
opositores.
Faremos, eu e minhas velhinhas, manifesta-
ções pacíficas. Não carregaremos bastões 
nem tacos de beisebol. No máximo, alguma 
bengala. Temos tempo de sobra para protes-
tar. Marcaremos nossas passeatas para as 
14 horas para estarmos em casa ao final da 
tarde. Com milhões de aposentados nas ruas, 
faremos tremer os poderes. 
A polícia não precisará gastar gás lacrimogê-
neo [atingindo a nós] conosco. O que nos fazer 
chorar é o fator previdenciário mesmo. Não é 
necessário tentar nos atingir com outras formas 
de tortura. Não tememos atos de vandalismo, 
pois nenhum ato pode ser mais destrutivo que 
o próprio [famigerado] fator previdenciário, que 
dizima nossas aposentadorias e nos empobre-
ce cada vez mais, implacavelmente, ao longo 
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dos anos. Encheremos as ruas de indignados 
na [nossa] terceira idade.
Velhinhos também serão aceitos em nossas 
manifestações. As mulheres, porém, terão lu-
gar de destaque. São elas, em geral, que mais 
sentem, na gestão da economia do cotidiano, a 
devastação provocada pelo fator previdenciário. 
Será a [minha] primeira manifestação com in-
dignados de até mais de 100 anos. A galera 
abriu o caminho. Eu e minhas velhinhas vamos 
pegar o bastão. Se os jovens querem passe 
livre [justo], nós queremos o fim do fator [pre-
videnciário].

Sr. Presidente, repito a frase derradeira do texto 
do jornalista Juremir Machado da Silva. Eu o consultei, 
e ele me autorizou a ler, aqui no plenário, o editorial: 
“Se os jovens querem passe livre [sim, tudo bem], nós 
queremos o fim do fator [previdenciário].”

Por fim, Sr. Presidente, permita-me ainda. Ago-
ra é rápido. 

Negociação. Negociação é a palavra, seja do fa-
tor, seja na questão da saúde, da educação, seja da 
mobilidade. É negociação a palavra. Essa é a palavra 
dos líderes do movimento que praticamente parou as 
estradas brasileiras desde ontem.

Conversei, hoje, pela manhã, com esses líde-
res, que me disseram: “Paim, diga aí em Brasília que 
estamos abertos ao diálogo com o Governo Federal, 
enfim, com quem for preciso.”

Os caminhoneiros protestam e fazem bloqueio 
em rodovias de nove Estados da Federação – Bahia, 
Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
São Paulo. 

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – O movi-

mento pede carta-frete, redução do preço do diesel, 
pedágio livre, criação de uma secretaria de transportes 
rodoviários e aprovação de projetos que aprimorem a 
lei dos motoristas; entre eles, destaco o Estatuto do 
Motorista.

Sr. Presidente, várias cidades estão com o trans-
porte coletivo também paralisado. Transporte coletivo 
urbano totalmente parado. 

Portanto, reitero o desejo do movimento de abrir 
negociações para sairmos do impasse.

Em resumo, a palavra de ordem, repito, é diálogo, 
negociação, é entendimento. Só assim que as greves 
podem parar, somente assim que as manifestações 
nas ruas vão diminuir.

Sei que a Presidenta vai receber as centrais sin-
dicais. Sei que há uma grande paralisação, mobiliza-

ção, marcada pelo conjunto dos movimentos sociais, 
liderados pelas centrais, para o dia 11.

É preciso dialogar, conversar, chegar ao enten-
dimento, saber ceder.

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Por exem-

plo, dois pontos da pauta das centrais: fim do fator ou 
uma alternativa construída mediante entendimento 
aqui com o Congresso e também a redução de jorna-
da sem redução de salários.

Só levantei dois pontos, mas tudo que aqui falei, 
Sr. Presidente, são pautas que estão colocadas; são 
propostas na pauta oficial, eu diria, das ruas. Milhões 
e milhões de pessoas querem construir um entendi-
mento, mas, para construir um entendimento, é preciso 
dialogar, ou seja, parlar, parlar, falar, falar.

Era isso, Sr. Presidente. 
Peço que considere na íntegra os meus pronun-

ciamentos.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) –

Registro sobre o AERUS – ocupação da sede 
no Rio de Janeiro.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, atenção 
tele-espectadores da TV Senado e ouvinte da Rádio 
Senado. Anotem aí o seguinte endereço na internet: 
aeronautas.aero...

Vocês podem acompanhar ao vivo a ocupação da 
sede do Fundo de Pensão do Aerus, no Rio de Janeiro.

Daqui a pouco, às 15 horas, haverá uma manifes-
tação dos ocupantes sobre a situação atual...

A ocupação é em protesto ao problema que atin-
ge quase 10 mil aposentados e pensionistas e mais 
de 20 mil trabalhadores da ativa, que perderam seus 
depósitos no fundo, que está sob intervenção da União 
há mais de 7 anos. 

Ontem eu falei aqui sobre o assunto e volto a fa-
lar devido a gravidade da situação. Os manifestantes 
afirmam que não deixarão o local até que o Governo 
Federal envie um representante com uma solução 
para o impasse. O protesto tem apoio da Federação 
Nacional dos Trabalhadores em Aviação Civil da CUT 
e do Sindicato Nacional dos Aeronautas.

Sr. Presidente, uma Ação Civil Pública responsabi-
liza a União pela falta de fiscalização do Aerus, e obriga 
o pagamento integral das pensões e aposentadorias. 

Os Sindicatos já conquistaram o ganho da cau-
sa em primeira instância, mas a antecipação de tutela 
concedida, não foi cumprida pela União, e um recurso 
conseguiu adiar esse pagamento.
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A indenização, que seria paga a Varig, está dire-
cionada para o Fundo de trabalhadores. 

É a única forma de pagar tanto o passivo tra-
balhista da empresa quanto recuperar o Aerus, 
garantindo,inclusive, a recuperação do depósito dos 
trabalhadores da ativa.

A União já perdeu em todas as instâncias, mas 
segue recorrendo, e a decisão final será do STF. 

Esse julgamento já entrou na pauta do Tribunal, 
em 8 de maio, mas após o voto da Ministra Relatora 
Cármen Lúcia, favorável aos aposentados do Aerus, 
o Presidente do Tribunal, Ministro Joaquim Barbosa, 
pediu vistas ao processo e até o momento não deu 
continuidade ao julgamento.Senhoras e Senhores, 
portanto, às 15 horas, daqui a pouco, acompanhem 
ao vivo pelo endereço aeronautas.aero a manifestação 
dos ocupantes da sede do fundo de Pensão Aerus, no 
Rio de janeiro. Era o que tinha a dizer. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) –

Registro sobre artigo do jornalista Juremir Ma-
chado da Silva – Pelo fim do fator previdenciário.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há 14 anos 
eu venho lutando para acabar com o fator previdenciá-
rio, o maior inimigo dos trabalhadores e aposentados 
brasileiros. Já fiz greves de fome e vigílias para chamar 
a atenção dos governos. 

Esta casa, o Senado da República, no ano de 
2008, aprovou, por unanimidade, o fim do fator previ-
denciário, projeto de minha autoria. O projeto foi en-
caminhado para a Câmara. E hoje está nas mãos dos 
deputados federais. 

O fim do fator previdenciário é algo mais do que 
urgente e necessário. É um clamor da sociedade. Só 
não enxerga quem não quer ou não compreende o mal 
que ele faz para os brasileiros. 

Faço, mais uma vez, um apelo ao Congresso 
Nacional, que coloque na pauta positiva o fim do fator 
previdenciário, ou pelo menos uma alternativa para 
substituir essa fórmula que fere a dignidade da nos-
sa gente. 

Sr. Presidente, registro aqui, e peço que entre 
nos Anais desta Casa, artigo publicado nesta terça, 
no Correio do Povo, de Porto Alegre, de autoria do 
jornalista Juremir Machado da Silva, com o título “O 
fim do fator previdenciário”.

Oxalá outros profissionais da comunicação tam-
bém se posicionem. O texto não é contra ninguém, é, 
simplesmente favorável a uma causa, não de pesso-
as, mas do coletivo, dos trabalhadores e aposentados.

Diz o artigo:

“Não aguento mais a vontade de me tornar um 
líder de massas. Durante muito tempo, consegui sa-
tisfazer esse desejo indo ao restaurante Copacabana. 

Mas agora não aceito mais metáforas. Quero 
conduzir o povo. Escrevi no Twitter que o homem re-
voltado precisa ter o olhar do falcão, a percepção do 
lobo e a independência dos humoristas.

Eu sou um homem revoltado. Quero liderar o meu 
povo – as velhinhas que me leem – numa cruzada con-
tra o fator previdenciário. 

Nada é mais letal para um idoso que esse nefasto 
mecanismo de espoliação dos aposentados.

Já estou esmerilhando a linguagem. Os jovens 
que estão nas ruas não falam do fator previdenciário 
por ainda estarem naquela idade em que a velhice, 
a aposentadoria e a morte parecem piadas reles de 
mau gosto. 

As manifestações contrariam o egoísmo do mer-
cado, sempre pedindo mais austeridade para que os 
seus lucros sejam menos austeros. 

Os jovens exigem mais gastos públicos. Eu tam-
bém. Mais gastos, por exemplo, com os aposentados, 
esses sacrificados pelo tempo, saqueados pelo poder, 
esfolados pelo maldito fator previdenciário e condena-
dos pelos governos ao desaparecimento progressivo 
dos seus parcos ganhos em nome do equilíbrio das 
contas da previdência social. 

Basta. Às ruas, aposentados!
Um grande filósofo escreveu que o homem é um 

ser aí para a morte. Um grande professor, menos trá-
gico e mais prático, preferiu dizer que o homem é um 
ser aí para a aposentadoria. 

Como a morte, ela chega. Como viver essa apo-
sentadoria sendo sangrado pelo fator previdenciário? 

A presidente Dilma Rousseff teria prometido ao 
senador Paulo Paim mandar a sua tropa votar o fim do 
fator previdenciário até o final de 2012. Nada aconteceu. 

As ruas precisam rugir. O futuro do fator previ-
denciário tem de ser uma das questões da consulta 
popular que a mídia conservadora e a oposição que-
rem abortar por medo. 

É incrível como uma boa ideia pode encontrar 
opositores.

Faremos, eu e minhas velhinhas, manifestações 
pacíficas. Não carregaremos bastões nem tacos de 
beisebol. No máximo, alguma bengala. Temos tempo 
de sobra para protestar. 

Marcaremos nossas passeatas para as 14h para 
estarmos em casa ao final da tarde. Com milhões de 
aposentados nas ruas, faremos tremer os poderes. 

A Polícia não precisará gastar gás lacrimogêneo 
conosco. O que nos faz chorar é o fator previdenciá-
rio mesmo. 
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Não é necessário tentar nos atingir com outras 
formas de tortura. Não tememos atos de vandalismo, 
pois nenhum ato pode ser mais destrutivo que o próprio 
fator previdenciário, que dizima nossas aposentadorias 
e nos empobrece cada vez mais, implacavelmente, ao 
longo dos anos. Encheremos as ruas de indignados 
na terceira idade.

Velhinhos também serão aceitos em nossas ma-
nifestações. As mulheres, porém, terão lugar de desta-
que. São elas, em geral, que mais sentem, na gestão 
da economia do cotidiano, a devastação provocada 
pelo fator previdenciário. 

Será a primeira manifestação com indignados 
de até mais de 100 anos. A galera abriu o caminho. 
Eu e minhas velhinhas vamos pegar o bastão. Se os 
jovens querem passe livre, nós queremos o fim do fa-
tor previdenciário”.

Srªs e Srs. Senadores, repito a frase derradeira 
do texto do jornalista Juremir Machado da Silva: “Se 
os jovens querem passe livre, nós queremos o fim do 
fator previdenciário”. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – 
Registro sobre a greve dos caminhoneiros.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, negocia-

ção... Essa é palavra dos líderes do movimento que 
praticamente parou as estradas brasileiras, desde o 
dia de ontem.

Conversei com esses lideres e eles disseram-me, 
que estão abertos ao diálogo com o governo federal. 

Os caminhoneiros protestam e fazem bloqueios 
em rodovias de nove Estados da Federação: Bahia, 
Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
São Paulo. 

O movimento pede: carta frete, redução do pre-
ço do diesel, pedágio livre, criação de uma secretaria 
do transporte rodoviário de cargas, e aprovação de 
projetos que aprimorem a Lei do Motorista, que, entre 
eles eu destaco o Estatuto do Motorista.

Sr. Presidente, várias cidades também estão com 
o transporte coletivo urbano paralisado.

Portanto, reitero o desejo do movimento de abrir 
negociações para solucionar o impasse. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – V. Exª será atendido nos termos do Regimento.
Convido, para fazer uso da palavra, para uma co-

municação inadiável, o Senador Jarbas Vasconcelos.
V. Exª, caro colega, Senador Jarbas, tem a palavra.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB – 

PE. Para uma comunicação inadiável. Com revisão do 

orador.) – Meu caro Presidente Senador Jorge Viana, 
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, mais uma vez ocupo 
esta tribuna para pedir atenção especial desta Casa 
à Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2013, 
a chamada PEC dos Mensaleiros, que apresentei no 
dia 9 de abril deste ano, movido pela convicção da 
importância da matéria, que estabelece a perda ime-
diata de mandato para qualquer Parlamentar que for 
condenado por crime contra a Administração Pública.

Se antes oportuna, agora a proposta se faz ur-
gente, em resposta célere ao clamor popular, e por 
atender em grande parte às expectativas da maioria 
das pessoas que está nas ruas e, tenho certeza, da-
quelas que não podem estar, mas subscrevem o con-
teúdo das manifestações.

Uma das coisas que mais inquietam a população, 
Sr. Presidente, é a sensação de impunidade. Enquan-
to não se acaba com a impunidade no Brasil, não só 
o Senado e a Câmara ficam expostos, toda a Nação 
fica exposta, porque o sentimento de se conviver com 
impunidade é o que mais ofende, é o que mais toca 
as pessoas, por verem prosperar as coisas indignas, 
as coisas erradas.

Cabe a este Parlamento não deixar passar em vão 
os apelos da população e assumir o papel decisivo de 
apresentar e discutir propostas que venham a produ-
zir as mudanças de que tanto a sociedade necessita.

Ontem mesmo, estive aqui, nesta tribuna, e foi 
com muita honra que, em apartes ao meu discurso, 
obtive o apoio à minha proposta de Parlamentares atu-
antes, como os Senadores Alvaro Dias, Pedro Taques, 
Cristovam Buarque, Ataídes Oliveira, Francisco Dor-
nelles. E não tenho dúvida de que mais Senadores se 
juntarão a nós, assim como o Senador Romero Jucá, 
que, logo após o meu pronunciamento desta tribuna, 
também declarou-se favorável à aprovação da PEC nº 
18, à chamada PEC dos Mensaleiros.

Avalio como muito importante, Sr. Presidente, 
a decisão desta Casa em estabelecer uma pauta de 
votação sintonizada com o clamor das ruas. E tenho 
convicção de que a PEC nº 18 é fundamental para a 
agenda positiva estabelecida, devendo ser conside-
rada como uma das prioridades do Senado para este 
momento de ebulição pública.

Diferentemente da tese do plebiscito para a refor-
ma política, na qual tanto a Presidente Dilma insiste, a 
PEC nº 18 é uma proposta coerente e honesta, pronta 
para ser apreciada. Independentemente dos trabalhos 
legislativos, que é nossa prerrogativa, gostaria de su-
gerir à Presidente e ao Congresso que, caso se apro-
ve o plebiscito, pergunte à população se é contra ou a 
favor de que Parlamentar condenado por crime contra 
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a Administração Pública perca o mandato. Não tenho 
dúvidas a respeito do resultado.

A proposta se encontra na Comissão de Cons-
tituição e Justiça, tendo como Relator o Líder do Go-
verno, o nobre Senador Eduardo Braga. Caso seja 
realmente do interesse do Presidente do Senado e 
do Plenário desta Casa e aproveito a oportunidade 
para apelar publicamente ao Colégio de Líderes do 
Senado, à grande figura humana, do senador Aloysio 
Nunes; ao senador José Agripino, Randolfe Rodrigues, 
ao Líder do PDT, Acir Gurgacz, ao do PT, do PMDB, 
do PP, enfim, a todas as lideranças desta Casa, para 
que firmem acordo com o Presidente da Casa no sen-
tido de dar urgência a PEC 18/2013. Ou que o próprio 
Presidente tome essa iniciativa, diante de sua intenção 
de apreciar matérias importantes.

Também tenho certeza de que poderá haver um 
entendimento entre o Presidente da Comissão, o Se-
nador Vital do Rêgo, e o Relator, para que a proposta 
figure na pauta e seja aprovada rapidamente. Basta, 
para tanto, haver decisão política.

(Soa a campainha.)
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 

– PE) – Uma outra medida que quero defender, Sr. 
Presidente, publicamente, é a proibição de Parlamen-
tares, indiciados ou processados por crimes contra a 
Administração Pública na Suprema Corte, exercerem 
funções na Mesa Diretora, de liderança, no Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar e de comando de co-
missões permanentes e provisórias, no Senado e na 
Câmara dos Deputados.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é uma 
precaução necessária para impedir que o Parlamento 
seja exposto a situações constrangedoras, desgas-
tando ainda mais a imagem que o Legislativo tem na 
opinião pública.

Seria a demonstração de que o Senado está 
disposto a cortar na própria carne, sem apelos ao cor-
porativismo, sem permitir que a impunidade continue 
sendo um caminho aberto para a corrupção.

Sua promulgação, Sr. Presidente, representará um 
sinal claro para a opinião pública de que o Congresso 
Nacional não comunga com a impunidade.

A PEC 18 acabará com essa excrescência que 
é a manutenção no Congresso Nacional de Parlamen-
tares condenados.

Sei, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, que 
uma reforma política não se faz com uma ou duas 
propostas, mas acredito que a PEC 18 será o pontapé 
inicial para abrirmos o amplo debate que esta Casa 
precisa fazer no sentido de promovermos as mudan-
ças necessárias.

É por isso que, mais uma vez, retorno a esta tri-
buna para pedir o apoio das Srªs e dos Srs. Senadores 
à PEC 18, de 2013. E reitero que a aprovação desta 
matéria configura uma resposta rápida, que satisfaz em 
grande parte a expectativa da população e demons-
tra a responsabilidade e a disposição desta Casa em 
promover mudanças efetivas.

Para concluir, Sr. Presidente.
Isso é possível. Com vontade política,...
(Soa a campainha.)
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 

– PE) – ... a PEC 18, de 2013, pode ser facilmente 
votada pelo Congresso Nacional, demonstrando ao 
povo brasileiro que o Parlamento está afinado com 
os anseios da população, que pede transformações 
profundas e definitivas no trato com a coisa pública.

Eu espero que o Presidente da Casa se posi-
cione em relação a PEC 18, que aguarda parecer na 
Comissão de Constituição e Justiça, no sentido de que 
a proposta seja submetida ao Plenário o mais rápido 
possível. E espero também que se posicione sobre a 
medida adequada a ser tomada para que Deputados e 
Senadores que respondam a processos ou que estejam 
indiciados por crimes contra a administração pública 
no Supremo Tribunal Federal sejam impedidos de exer-
cerem funções de comando no Congresso Nacional. 

Era o que eu tinha a dizer senhor presidente e 
gostaria de agradecer a V. Exa que é sempre muito 
cortês, muito educado e tolerante.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Jarbas Vasconcelos, 
o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
Srª Vanessa Grazziotin.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Eu estou aqui substituindo o Senador 
Jorge Viana, que é o nosso próximo orador. 

A Mesa também cumprimenta o Senador Jarbas 
pelo pronunciamento e passa a palavra, como orador 
inscrito, ao Senador Jorge Viana. Na sequência, com 
a permuta que fizemos, o Senador Collor de Mello. 

Senador Jorge. 
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, eu queria, agradecendo as palavras do 
Senador Jarbas, dizer que S. Exª estava aqui ainda há 
pouco fazendo a exposição de duas iniciativas dele, 
tentando o fortalecimento do trabalho parlamentar e, 
ao mesmo tempo, dar uma resposta para os questio-
namentos que a sociedade traz.

Eu, dentro da minha lógica, estou aqui tentando 
cumprir a mesma missão, obviamente com questões 
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novas. Comunico que dei entrada hoje num projeto 
de lei que altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, que veda o financiamento das campanhas elei-
torais por pessoa jurídica. 

Eu não tenho nenhuma dúvida de que precisa-
mos dar a devida condução ao desafio de fazer as mu-
danças necessárias na legislação eleitoral, no sistema 
político brasileiro. Também não tenho nenhuma dúvida 
de que esta Casa e a Câmara não o farão se não for 
por pressão da sociedade ou se não for...

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Senador Jorge, nós estamos receben-
do a visita dos estudantes do ensino fundamental do 
Colégio Projeção. 

Informo a todos vocês que o Senador que fala 
neste momento é o Vice-Presidente do Senado Federal.

Muito obrigada a todas e a todos pela visita. 
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Sejam 

bem-vindos ao Senado! Agradeço a todos pela visita.
Srª Presidente, eu queria fazer a leitura desta 

proposta, que pode ser um ato isolado, mas não está 
vinculado diretamente às manifestações das ruas, por-
que, antes de chegar aqui, assumi o compromisso de 
procurar, como Parlamentar, aperfeiçoar o sistema po-
lítico do Brasil, porque a pior situação é você trabalhar 
numa instituição que é desacreditada, é você exercer 
um mandato numa instituição que, cada dia, perde um 
pouco o respeito da sociedade. E aquilo que é a es-
sência da democracia – que é a representação, que é 
o voto  – é exatamente uma resposta a essa questão 
tão importante que nós devemos dar. 

Eu participei de uma comissão, fui indicado pelo 
Presidente Sarney, em que, salvo engano, o Presidente 
Collor também estava, a Comissão da Reforma Política. 
Trabalhamos – o Senador Dornelles também –, mas, 
no fundo, não houve nenhum entendimento maior que 
pudesse dar um sinal concreto das mudanças que a 
sociedade quer. 

Antes de fazer a leitura, eu queria fazer um bre-
ve comentário sobre o artigo do Janio de Freitas, hoje: 
“A favor, porém contra”. E peço, Srª Presidente, que 
faça constar nos Anais do Senado mais este artigo do 
Janio de Freitas, um dos mais respeitados jornalistas 
deste País.

Diz ele: “O mais interessante no recente Datafo-
lha,” – ou seja, pesquisa feita pelo instituto da Folha 
de S.Paulo – “a meu ver, está no apoio de 73% dos 
entrevistados à convocação de uma constituinte”.

Esse foi número foi escondido até mesmo pelo 
jornal. Setenta e três por cento dos entrevistados se 
colocaram apoiando a convocação de uma constituin-
te. “Índice que não despertou interesse na imprensa”, 
escreve o jornalista. 

A grande imprensa fez de conta que não viu. Nes-
ta hora, em que todos dizem estar atentos ao clamor 
das ruas, à opinião pública, surgem algumas opiniões. 
Mesmo que venha com dois terços ou mais da popu-
lação se posicionando, essa não serve. Essa atende 
a interesses da república, da democracia. Essa não 
serve. Esse número não pode ser passado adiante. Da 
mesma forma, 68% dos entrevistados disseram que 
a Presidenta Dilma agiu bem ao propor o plebiscito. 
Esse número também está esquecido. 

Aliás, hoje chegou a mensagem, trazida pelo Vice-
-Presidente e pelo Ministro da Justiça, que foi entregue 
ao Presidente Renan, com as propostas e sugestões 
da Presidenta Dilma. Hoje, talvez tenha se enterrado 
a ideia de fazer um plebiscito. Ou seja, hoje, com esse 
gesto da Presidenta de passar a responsabilidade 
para o Senado e para a Câmara, para o Congresso 
Nacional, talvez esteja selado que desse assunto nós 
não vamos tratar. Sobre essa matéria vai se buscar 
todo tipo de desculpa, mas ela não vai ser tratada de 
maneira adequada. 

Não tenho dúvida de que, passados mais de 20 
anos, todos os presidentes, em toda renovação de 
mandato, em toda eleição, esse tema será recorrente, 
e, mais uma vez, será deixado para a próxima eleição. 
Certamente, entrará no debate da próxima eleição.

Mas, neste momento, em que eu peço para cons-
tar nos Anais da Casa, para que fique publicado no 
Diário do Congresso este artigo do Janio de Freitas, 
repito que 73% dos brasileiros disseram ser favoráveis 
à convocação de uma constituinte exclusiva para fazer 
a reforma política; e 68% disseram que a Presidenta 
Dilma está certa em propor a realização de um ple-
biscito, ou seja, perguntar à população que temas de-
veriam ser incluídos na reforma política. Isso também 
está sendo deixado de lado.

Certamente não vamos ter reforma política. Hoje 
está se selando. O povo já saiu das ruas, pelo menos 
por enquanto. O Governo Federal, a Presidenta, já 
encaminhou para o Congresso, e agora o Congresso 
vai fazer o devido arquivamento, até que novos capí-
tulos surjam.

Eu, que já tenho várias iniciativas, assim como 
outros colegas, quero apenas concluir este breve pro-
nunciamento. Nem vou fazer referência aos temas que 
a Presidenta está apresentando, até porque, salvo en-
gano, são cinco temas: financiamento de campanha; 
definição de sistema eleitoral; continuidade ou não da 
existência de suplência para o Senado, para Senado-
res; continuidade ou não das coligações partidárias nas 
eleições proporcionais; e fim do voto secreto.
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Algumas questões até podem aperfeiçoar o Par-
lamento, mas não vão alterar em nada a vida do brasi-
leiro. Estou fazendo uma crítica aos pontos.

E queria, por fim, fazer a leitura do projeto que 
apresento hoje. Mesmo com a morte anunciada da 
reforma política, porque não acredito que ela vá acon-
tecer se não for por pressão da sociedade, se não for 
pelo envio de um projeto objetivo e concreto por parte 
do Governo ou de organizações da sociedade, eu pelo 
menos estou trazendo algo bem concreto, que poderá 
entrar no escaninho do Parlamento. Quando as ações 
contra os políticos se multiplicarem, quem sabe alguém 
se lembrará de fazer a votação e a apreciação desta 
matéria. Porque, hoje, eleição é sinônimo de corrupção. 
Deveria constar no Aurélio: eleição no Brasil é sinônimo 
de corrupção; financiamento de campanha é sinônimo 
de corrupção; organização de campanha é sinônimo 
de corrupção; eleição é sinônimo de corrupção.

E por que não mudar o financiamento de campa-
nha? Meu Partido faz uma campanha de financiamento 
público. Acho que, no mínimo, está fora de hora esse 
debate. A sociedade não vai entender que, colocando 
mais dinheiro público, vai ficar bom, nós vamos pôr 
fim à corrupção.

Lamento! Não é que, no mérito, a proposta não 
seja boa, mas não cabe nessa distorção que se deu de 
o que significa eleição, porque é óbvio que ela já está 
cheia de dinheiro público nos programas eleitorais, no 
fundo partidário. Está lá, já é financiamento público, mas 
certamente alguém vai dizer: “O quê? Para resolver o 
problema da corrupção nas eleições, vamos colocar 
mais dinheiro público?”. Quero ver quem vai traduzir 
isso para a sociedade.

Eu acho que, neste momento, temos que tirar o 
dinheiro sujo das eleições; temos que tirar a suspeição 
sobre eleição; temos que dar transparência à eleição. 

E este projeto é simples: dá nova redação ao art. 
24 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei 
das Eleições), vedando o financiamento de campanhas 
eleitorais por pessoa jurídica. Aí eu quero ver quem vai 
receber doação na eleição...

(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ... do 

cidadão. Do cidadão! “Olha, eu vou ajudar aquele Par-
lamentar, ou aquele candidato, porque aquele está 
com boas propostas.” E não a eleição ser sinônimo de 
negociata, de um grande negócio para quem faz, mas 
péssimo para o País.

É simples.

Art. 1º. O art. 24 da Lei nº 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

Art. 24. É vedado, a partido e candidato, receber 
direta ou indiretamente doação em dinheiro ou 
estimável em dinheiro, inclusive por meio de 
publicidade de qualquer espécie, procedente 
de pessoa jurídica de direito público, interno 
ou externo, ou de direito privado.

Simples! Tiram-se as empresas das eleições...
(Interrupção de som.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ... e o 

eleitor.
Foi dessa rua, dessa estrada que o PT veio. Quan-

do nós começamos, fazíamos feira em Rio Branco, 
vendendo bugiganga para arrecadar algum dinheiro 
para o Partido. Saíamos falando com cada cidadão 
para que ele pudesse doar R$5,00, R$10,00, R$20,00. 
Vendíamos camiseta para ganhar eleição.

Agora, eleição virou sinônimo de uma grande ne-
gociação. Alguns montam esquemas. Eu falo sempre 
que, para ganhar eleição, tem que ter dois bancos. No 
caso, duas bancas: uma de dinheiro e outra de advoca-
cia. Porque eleição não tem fim mais no Brasil, só tem 
começo. Quem tem bons advogados, além de acusar 
os adversários, ainda se defende e se livra dos pro-
cessos que, certamente, vêm. E a outra é ter dinheiro 
para poder ter uma estrutura grande.

(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Então, 

estou trazendo a justificativa, que é explicita, para lim-
parmos as eleições, moralizarmos as eleições. E não 
teremos de volta o respeito do cidadão com o processo 
de eleição, que é a base da nossa democracia, que 
foi conquistado pelo nosso povo, se nós não tirarmos 
o poderio econômico das eleições. Aí eu quero ver. 
Cada um que apresente suas propostas.

Os partidos cartoriais, certamente, desaparece-
rão. Os partidos que têm compromisso, que têm pro-
jeto para o País, para a nossa sociedade sobreviverão.

Eu penso que a maior vítima serão os partidos 
que já governaram – PSDB, PT – caso não se mude, 
porque são os partidos que são as alternativas de poder.

Eu espero que esse projeto tenha uma tramita-
ção e que seja considerado por quem quer, de fato, 
moralizar o sistema político brasileiro.

Muito obrigado, Srª Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR JORGE VIANA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, 
do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta S. Exª o 
Senador Jorge Viana, que, assim como fez o orador 
anterior, apresenta um projeto de lei importante, que 
muito contribuirá para o debate relativo à reforma po-
lítica, tão importante para o Brasil e para a população 
brasileira, que está nas ruas pedindo uma oxigenação 
da sua representação política.

Cumprimento, portanto, o Senador Jorge Viana.
Convido para fazer uso da palavra o Senador 

Fernando Collor de Mello, como orador inscrito, por 
uma permuta que fizemos.

O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Inicialmente, Senadora Vanessa Grazziotin, 
que preside esta sessão, meus agradecimentos pela 
cessão do seu espaço nesta tribuna para que dela 
possa fazer uso.

Exmª Srª Presidenta desta sessão, Senadora Va-
nessa Grazziotin, Exmªs Srªs Senadoras, Exmºs Srs. 
Senadores, em meu primeiro ano de mandato nesta 
Casa, há seis anos, apresentei proposta de emenda à 
Constituição que institui o sistema parlamentar de Go-
verno. A proposta encontra-se na Comissão de Cons-
tituição e Justiça do Senado da República brasileira.

Volto a este tema, Srª Presidente, num momen-
to em que se discute a possibilidade de realização de 
um plebiscito popular para efetivar uma reforma polí-
tica. Como disse em meu pronunciamento quando da 
apresentação da PEC, em 2007, sugerir e discutir uma 
proposta de adoção do parlamentarismo num momento 
em que o País aguarda há quase duas décadas a ma-
terialização de uma reforma política tão intensamente 
prometida, tão seguidamente discutida e tão ansio-
samente esperada, como capaz de aprimorar nossa 
organização política, não me parece um ato gratuito.

Hoje, diante do estado de efervescência popular 
por mudanças no sistema político e da possibilidade 
de um plebiscito ou mesmo de um referendo, esses 
fatores trazem obrigatoriamente para a agenda política 
a discussão e o aprofundamento sobre o primeiro e 
mais importante requisito para uma reforma política. Ou 
seja, que sistema de governo nós queremos? Essa é a 
pedra angular de uma verdadeira reforma política. Essa 
é a condicionante inicial a ser levada em conta. Da sua 
definição é que poderemos partir para o detalhamento 
do novo modelo de sistema partidário e eleitoral mais 
adequado para atender às demandas e aos anseios da 
sociedade brasileira. É o caminho mais recomendado, 
em que partimos do geral para o específico.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não en-
tro aqui na discussão da conveniência ou não de um 
plebiscito ou mesmo de uma alternativa a ele, que se-

ria o referendo. O meu propósito não é, no momento, 
abordar a forma, mas, sim, o conteúdo e a oportuni-
dade. Restrinjo-me, portanto, a defender que, frente à 
necessidade de uma reforma política, a primazia do 
debate recai preliminarmente na escolha do sistema 
de governo. E aqui não quero colocar essa definição 
baseada apenas na dicotomia presidencialismo versus 
parlamentarismo.

Como é sabido, existem outras formas, outras 
derivações. Cabe a nós estudarmos os modelos, as 
peculiaridades e as subdivisões de cada um desses 
sistemas, para, numa conjugação racional de alterna-
tivas, chegarmos àquele que mais atenderá às vozes 
da população.

Lembro que, desde o ano passado, tenho trazi-
do a esta Casa, desta mesma tribuna, a preocupação 
com o esfacelamento das instituições, a crise entre os 
Poderes, o descrédito em relação à atividade política 
e que muito está relacionado às reivindicações e às 
justas reclamações da sociedade neste momento de 
mobilização e protesto.

Toda essa crise, como venho prenunciando, aca-
bou por nos levar à crise do modelo de democracia 
representativa ou, em outras palavras, ao fenômeno 
que denominei como o paradoxo da legitimidade ver-
sus credibilidade, em que há uma inversão de valores 
total da sociedade diante dos poderes dos órgãos e 
dos agentes públicos.

A título de exemplo, basta citar a situação dos 
três Poderes da União, em que o Poder de maior le-
gitimidade, sem nenhuma dúvida, pois 100% de seus 
integrantes são escolhidos pela população, no caso 
do Legislativo, é, hoje, o de menor aceitação popular. 
De outro lado, o Poder Judiciário, para cuja composi-
ção não há qualquer participação da sociedade, é que 
detém, no momento, a maior confiança da sociedade. 
Entre os dois, o Executivo, em que apenas parte de 
seus membros, os Chefes do Executivo, são eleitos e 
o restante dos integrantes, nomeados pelos titulares.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quem 
sabe, agora, não chegou o momento de uma reflexão 
acurada, responsável e realista para começarmos a 
entender o que deseja a população brasileira? Mu-
dança. Mudança.

Quem sabe não é a hora de tentarmos mudar 
completamente o paradigma de uma autêntica reforma 
política, sem cair na velha tentação das costumeiras 
e oportunistas reformas eleitorais, e meramente elei-
torais, meramente maquiagem eleitoral, de ocasião?

Afinal, Srª Presidente, já demonstrei aqui, quan-
do da apresentação da minha proposta de emenda 
constitucional, que, na realidade, nunca exercemos o 
parlamentarismo aqui no Brasil.
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Se, de um lado, no Império, a concentração do 
Poder Moderador e de Chefe de Estado na figura do 
Imperador acabou por torná-lo, na prática, o senhor de 
todas as decisões, de outro, a experiência de 1961-
1962 foi tão somente um remédio paliativo e tempo-
rário para a crise política gerada com a renúncia de 
Jânio Quadros e a assunção de João Goulart, já que 
nem mesmo naquele modelo dissolver a Câmara o 
Presidente podia. Ou seja, em ambos os casos, o que 
se tinha era uma contrafação ou simulação do regime 
parlamentar.

O fato, Srª Presidente, é que vislumbro no parla-
mentarismo a melhor opção. Se olharmos o panorama 
do mundo contemporâneo, constataremos que o presi-
dencialismo é, cada vez mais, uma exceção no conjunto 
das nações. Nas antigas e amadurecidas democracias 
europeias, o sistema parlamentar é quase uma unani-
midade. Não é sem razão que lá se encontram as na-
ções mais prósperas da humanidade. Trata-se também 
de um regime em expansão na Ásia, como comprova 
sua consolidação em países como o Japão e a Índia. 
Até mesmo na China, com suas especificidades polí-
ticas e ideológicas, prevalece importante feição típica 
dos sistemas parlamentaristas: a clara divisão entre a 
chefia de Governo e a chefia de Estado.

Ademais, defendo o parlamentarismo por en-
tender que é a forma mais eficiente e moderna de 
trazermos o relacionamento político para um âmbito 
que não seja o da refrega constante entre o Legisla-
tivo e o Executivo, que gera os malefícios das crises 
de governabilidade, e, mais ainda, a subserviência do 
Parlamento em relação ao Governo, como sentimos, 
hoje com o desgastado, inconveniente e criticado “pre-
sidencialismo de coalizão”.

A hipertrofia de um Poder, a centralização das 
decisões, os excessos burocráticos sob um só coman-
do e a consequente letargia e paralisação da gestão 
pública, em que o discurso prevalece sobre as ações 
e os meios, sufocam os resultados; tudo isso está ne-
gativamente subentendido nas mensagens das ruas.

Por isso, Srª Presidente, o parlamentarismo mos-
tra-se como modelo ágil, eficaz e dinâmico tanto na 
Administração Pública como na superação das crises 
políticas e institucionais. Afinal, trata-se de um sistema 
de governo em que o princípio de pesos e contrapesos 
se opera sem traumas, ao contrário do que ocorre no 
presidencialismo clássico, de acordo com a modalidade 
de executivos fortes, em que esse recurso funciona não 
como moderador das crises políticas e administrativas, 
mas, ao contrário, como seu deflagrador.

Somam-se a isso mecanismos do parlamenta-
rismo que, além de amenizar as crises, estreitam a 
relação popular, a começar pela possibilidade de dis-

solução da Câmara e a convocação de novas eleições 
em momentos de instabilidade política e institucional.

Teríamos ainda instrumentos da minoria como o 
voto de desconfiança construtivo, que pode dissolver 
o gabinete desde que a moção seja acompanhada de 
uma nova composição a ser eleita por maioria abso-
luta, bem como o voto de confiança para reafirmação 
do Conselho de Ministros. Tudo isso sem falar na pos-
sibilidade de queda do gabinete pela rejeição de medi-
da provisória, instrumento típico do parlamentarismo, 
mas que, por esse recurso e pelas limitações para sua 
edição, seria utilizado com muito mais parcimônia do 
que hoje verificamos no presidencialismo de coalizão 
ou, como dizem muitos analistas, na ditadura de uma 
supermaioria.

Além do mais, Srª Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, o parlamentarismo permite muito maior controle 
da sociedade sobre o governo, por meio da constante 
presença do Chefe do Executivo chamado ao Congres-
so Nacional para, em audiências públicas, dar explica-
ções sobre as políticas e as ações do governo. Com 
isso, reforça-se o chamado accountability, ou seja, a 
prestação de contas do governo para com a popula-
ção, que pode se dar diretamente pela sua participa-
ção nessas audiências no Parlamento ou por meio de 
suas entidades ou seus representantes. Trata-se, na 
prática, da transparência da gestão pública, que tem 
sido tão demandada e citada nas manifestações em 
curso pelo País.

Em suma – e este é o principal fator –, com o 
parlamentarismo é possível estabelecer uma maior 
proximidade com as ruas, com a sociedade, com o 
eleitor e suas demandas.

Em suma, Srª Presidente, os movimentos popu-
lares estão nos mostrando, claramente, que eles são 
contrários, isto sim, ao sistema político em vigor que 
há décadas, temos que reconhecer, vem se isolando 
das forças sociais e, com isso, impedindo a materiali-
zação das reais expectativas da população.

O que querem no fundo essas mobilizações é 
uma reforma completa desse sistema, para tornar, efe-
tivamente, a ação política mais eficaz e transparente. 
Para tanto, não tenho dúvida, somente a adoção do 
parlamentarismo – e não de pequenas adaptações no 
sistema eleitoral – poderá viabilizar a profunda e ne-
cessária reforma política. E a chance – volto a defen-
der – está no plebiscito sugerido pela Presidente da 
República. Creio até que bastaria uma preliminar, mas 
decisiva pergunta ao eleitor: “Você é a favor da mudan-
ça para o parlamentarismo no sistema de governo?”. 
De posse do resultado, o Congresso Nacional, dentro 
de suas prerrogativas constitucionais, desdobraria as 
regras necessárias e completaria a reforma política 
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de acordo com a decisão e a vontade dos eleitores 
brasileiros.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho 
plena convicção também de que uma reforma políti-
ca, ainda que paradigmática em termos de alteração 
do sistema vigente, não será suficiente para atender 
à totalidade das demandas da sociedade, se não for, 
paralelamente, acompanhada de uma autêntica reforma 
administrativa nos três níveis dos Poderes, particular-
mente no âmbito do Executivo, e em todos os entes 
da Federação, a começar pela redução de ministérios, 
órgãos públicos e cargos comissionados. Assim, o que 
se vislumbra das ruas é uma máquina administrativa 
estável, onde prevaleça o mérito, uma máquina mais 
enxuta e capaz de oferecer uma gestão de governo 
ágil, eficaz, transparente e sensível na prestação dos 
serviços públicos, independentemente do governo 
que se instale.

Por fim, Srª Presidente, no que tange às possi-
bilidades de aprovação do parlamentarismo, a evolu-
ção dos dados dos dois últimos plebiscitos, em 1963 
e 1993, leva-nos à conclusão de que, em 30 anos, au-
mentou o apoio à opção parlamentarista e diminuiu a 
preferência pelo presidencialismo, enquanto mais do 
que triplicou a proporção dos indecisos e indiferentes. 
Os dados indicam ainda que uma consistente e siste-
mática campanha de esclarecimentos terminaria por 
criar maior oportunidade de uma possível vitória, 20 
anos depois, em 2013, do parlamentarismo, pelo voto 
popular, se confirmada essa tendência constatada.

Era o que tinha a dizer, Srª Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Fernando Collor, a 
Srª Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Cumprimento V. Exª, Senador Fernando Collor, 
pela abordagem do tema, avaliando o que é relevante, 
sobretudo destacando um novo sistema de governo.

Meu Estado é um Estado parlamentarista por 
excelência, eu diria, pelos grandes líderes que teve e 
que defenderam esse sistema de governo. Tivemos um 
plebiscito a respeito dessa questão, mas, hoje, o tema 
é, de novo, atual dado o momento que estamos vivendo.

Então, a contribuição de V. Exª é extremamente 
relevante.

Meus cumprimentos.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL) 

– Muito obrigado a V. Exª.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Convido para fazer uso da palavra a Senadora 
Vanessa Grazziotin, como oradora inscrita.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia, Srs. 
Senadores, companheiros e companheiras, já há algum 
tempo, todos os oradores, Senadoras e Senadores que 
se revezam nesta tribuna, na sua grande maioria aqui 
vêm para debater pontos relativos à reforma política. 
Esse tema tem dominado os debates no Parlamento 
brasileiro, no Senado Federal.

Muita gente pode imaginar, como aqueles que nos 
assistem pela TV Senado, que estejamos debatendo 
somente isso. Eu digo que não. Embora, predominan-
temente, estejamos debatendo isso, ao lado, estamos 
debatendo e votando outras matérias importantes para 
o País e para a juventude brasileira. Exemplo disso, 
Senadora Ana Amélia, foi a votação, hoje pela manhã, 
do projeto de lei que estabelece o Reitup, um progra-
ma de incentivo tributário especial para o transporte 
coletivo urbano.

Não se trata apenas de uma lei que prevê incen-
tivos sobre tributos municipais, estaduais e federais, 
mas que prevê também o estabelecimento de normas 
e regras para o sistema de transporte coletivo urba-
no que devem vigorar em todo o País. Isso é muito 
importante. Há estudos que mostram que o impacto 
seria extremamente positivo nas tarifas do transporte 
coletivo, podendo haver uma diminuição ainda maior 
no preço desse transporte coletivo.

Portanto, estamos debatendo. Hoje mesmo, a 
pauta do Senado, para logo mais, está recheada de 
matérias importantes que já deverão ser apreciadas 
e votadas a partir de agora.

Mas, sem dúvida nenhuma, o tema mais polê-
mico de todos aqueles que estão sobre a mesa é a 
reforma política.

Hoje, a Presidenta Dilma, como ela própria diz, 
não está mandando nenhuma proposta de projeto de 
decreto legislativo, mas apenas algumas sugestões 
em relação ao plebiscito.

Tenho ouvido muito os discursos feitos desta 
tribuna a favor e alguns até contrários à realização 
de um plebiscito. Há alguns que defendem o referen-
do e não o plebiscito; outros defendem que o próprio 
Congresso brasileiro teria condições de promover a 
reforma política no País. E, diante disso, repito o que 
tenho dito sempre: plebiscito, referendo, votação no 
Congresso Nacional, o que entendo é que precisamos 
fazer a reforma política no País. Precisamos fazer a 
reforma política!
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Pessoalmente, tenho uma simpatia muito maior pelo 
plebiscito, muito maior. Acho que, dessa forma, estaríamos 
dividindo com a população brasileira uma reforma tão im-
portante quanto é a reforma política. E mais, não sei por 
que – muitas vezes, no ditado popular, diz-se que se cria 
tempestade em copo d’água – querem dificultar aquilo que 
considero extremamente simples, Senadora Ana Amélia. 
Quando falamos de plebiscito, não entendo como fazer 
esse plebiscito levando em consideração a miudeza das 
questões. Acho que, quando falamos em plebiscito, temos 
de perguntar genericamente à população brasileira o que 
ela quer, genericamente, sem cair no detalhe.

Um exemplo: ouvi alguns pronunciamentos aqui, 
o próprio Senador Jorge Viana veio à tribuna e relatou 
um projeto de lei que ele acaba de apresentar, deu 
entrada hoje no plenário, que trata da proibição do 
financiamento de empresas às campanhas eleitorais. 
Vários outros projetos que tramitam na Casa têm esse 
mesmo objetivo, esse mesmo teor. A Ordem dos Advo-
gados do Brasil, no bojo da sua proposta, defendia isso 
também, ou seja, que não se permita o financiamento 
e a doação por empresas a candidatos, mas que tão 
somente se permita a doação de pessoas físicas e não 
de pessoas jurídicas. E defendeu até a tese de que, se 
ocorrerem essas doações, que sejam para um fundo 
democrático distribuído de igual forma para todos os 
candidatos de todos os partidos.

Quando eu era Deputada, Senadora Ana Amélia, 
apresentei esse projeto, que, infelizmente, lá na Câma-
ra foi arquivado porque saí daquela Casa e vim para 
o Senado Federal. Assim, pelo Regimento da Câmara 
dos Deputados, quando um parlamentar deixa de ser 
parlamentar, Deputada ou Deputado, e tem algum pro-
jeto em tramitação que não tenha ainda passado por 
pelo menos uma comissão de mérito, esse projeto é 
automaticamente arquivado.

Mas eu reapresentei o projeto aqui, nesta Casa, 
em março deste ano, Senador Cristovam. O projeto é 
muito simples. Ele modifica a Lei no 9.504, de 1995, no 
seu art. 81. Repito: esse é um projeto idêntico ao que eu 
havia apresentado há dez anos, aproximadamente, lá 
na Câmara dos Deputados. Vejam que esse não é um 
debate recente. O que eu proponho com esse projeto de 
lei? Mudar o §1o do art. 81. E eu digo o seguinte no §1o:

§1o As doações e contribuições de que tratam 
este artigo ficam limitados a 3% do lucro líqui-
do auferido no ano anterior à eleição.
 .......................................................................
§5o As doações de pessoas jurídicas serão 
feitas diretamente ao Fundo Partidário e por 
ele repassados a todos os partidos políticos 
na proporção prevista pelas normas próprias 
do fundo.

Ou seja, há muito tempo, todos nós e todas nós, 
que fazemos política, sabemos que o método de fi-
nanciamento de campanha não é adequado. Não é 
um método adequado!

O Senador Jorge Viana falou aqui que, quando 
da criação do Partido dos Trabalhadores, eles vendiam 
bugigangas na rua. Comigo não era diferente. Eu fui 
candidata a um cargo eletivo, pela primeira vez, em 
1986. Fui eleita, em 1988, vereadora da cidade de 
Manaus, e a nossa campanha era feita da seguinte 
forma: nós fazíamos feira de roupas usadas e feijoa-
das para arrecadar dinheiro para a campanha. Hoje 
ninguém mais faz campanha assim, porque é impos-
sível. É impossível!

Tentamos, em minirreformas eleitorais, mudar as 
regras. Acabamos, por exemplo, com os outdoors. Mas, 
no lugar do outdoor, veio o quê? Vieram as placas. E, 
junto com as placas, vieram as pessoas, porque a Jus-
tiça Eleitoral de cada Estado, que age em cada cidade, 
não permite placas móveis sozinhas nas ruas, tem que 
haver uma pessoa para cuidar das placas. Isso tudo é 
custo de campanha.

Então, é óbvio que nós precisamos promover a 
reforma política. Eu volto a dizer: eu sou defensora do 
plebiscito, de ouvirmos a população de forma genéri-
ca. Vamos perguntar à população se ela é a favor ou 
não de que dinheiro de empresas financie campanha 
de candidatos. Vamos perguntar isso. E, depois, na 
regulamentação, na feitura da lei, a gente determina 
os detalhes de como isso será aplicado.

Muitos aqui – e eu me incluo entre eles – de-
fendem a lista partidária, a lista fechada de partidos 
políticos. Hoje nós temos uma lista, mas é uma lista 
aberta. Defendo a lista fechada e com alternância entre 
homens e mulheres. Vamos perguntar isso à população. 
Inclusive, Senador Clésio, vamos perguntar à popula-
ção o que ela acha do Brasil ser um dos países que 
tem sub-representação feminina no Parlamento. Nós, 
hoje, alcançamos um dígito – de 8% a 9% – na repre-
sentação feminina no Parlamento brasileiro, incluindo 
Câmaras de Vereadores, Assembleias legislativas, 
Câmara Federal e Senado. Oito a nove por cento é a 
representação feminina no Brasil! No mundo inteiro, só 
temos uma representação maior do que outros cinco 
países. Entretanto, nós não somos 158º na economia, 
não! Somos o 7º na economia mundial, e a mulher ain-
da está sub-representada.

E o que precisa para a mulher chegar ao Parla-
mento? Não é apenas da vontade dela. Vontade ela tem; 
ela não tem as condições objetivas e subjetivas para 
aqui chegar. O que precisa? De uma reforma política.

Como é que outros países – França, Argentina, 
Colômbia e tantos outros no mundo – alcançaram 
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uma representação feminina mais significativa? Com 
a mudança na legislação eleitoral, ou reservando ca-
deiras, ou estabelecendo na lista a alternância entre 
homens e mulheres.

É para isso que temos que fazer a reforma polí-
tica, para que o povo se sinta mais bem representado.

Concedo um aparte a V. Exª, Senador Davim.
O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – Senadora 

Vanessa, quero me congratular com V. Exª no pronun-
ciamento que hora faz. Também concordo e defendo a 
consulta popular, até porque precisamos de uma re-
forma política profunda, que venha a extirpar hábitos 
equivocados na prática política há séculos no Brasil, 
e essa mudança, para ser radical, profunda, estrutu-
rante, precisa receber a chancela do povo. Acho que, 
para que se faça a reforma política que o Brasil preci-
sa, para que tenhamos um sistema político moderno...

(Soa a campainha.)
O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – ... como o 

mundo todo já exige isso e o Brasil também, que está 
dentro desse contexto –, é importante que esta Casa, 
este Parlamento, assim como a Câmara dos Deputados 
Federais, enfim, o Congresso, percebam a verdadeira 
intenção do povo nessas transformações. É importante 
que tenhamos essa chancela; é importante que rece-
bamos o total respaldo da sociedade brasileira, para 
que possamos promover uma reforma política que 
mude profundamente, mas para melhor, modernizando 
e dinamizando o sistema político brasileiro. Portanto, 
acho que só há esta saída: recebermos o respaldo da 
sociedade através de uma consulta. Quero me somar 
ao seu pronunciamento e desejar que esta Casa, que 
o Congresso Nacional perceba a necessidade dessas 
mudanças e dessas transformações. 

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Pau-
lo Davim. Temos plena concordância com a matéria. 

Portanto, eu, aqui, mais uma vez, rechaço a opi-
nião daqueles que tentam dizer que os defensores do 
plebiscito querem, na realidade, dar um golpe. Per-
gunto novamente: golpe em quê? O que queremos 
é exatamente o contrário disso; nós queremos envol-
ver a população. E aí dizem: “Mas é um tempo muito 
curto”. Vamos analisar se o tempo é suficiente ou não 
para promovermos todas essas questões e que essas 
mudanças ainda tenham validade na próxima eleição. 
Se não tivermos tempo para isso, paciência. Vamos 
fazer para outra.

Agora, é importante, concordo com V. Exª, que 
possamos ouvir a população brasileira a respeito disso 
e ouvir naquilo que é principal. E, na minha opinião, 
o que é principal é o financiamento. É óbvio que, se 
chegarem para a população e perguntarem se ela é a 

favor do financiamento público, ela vai dizer que não. 
Mas hoje o financiamento público é o que predomina, 
direta ou indiretamente. 

Portanto, acho que nós precisamos caminhar para 
chegar a um consenso. Não é fácil. Se não se chegar 
a um consenso, pelo menos a uma opinião majoritária 
do Congresso brasileiro para definirmos de uma for-
ma ou de outra, mas para darmos encaminhamento à 
reforma política, tão necessária.

Senadora Ana Amélia, peço a V. Exª apenas um 
tempinho para concluir meu pronunciamento, porque 
quero fazer um registro que considero importante.

Desde a semana passada que temos conheci-
mento – os jornais a divulgaram no início desta semana 
– da decisão do Governo brasileiro, através do Minis-
tério da Saúde, de, a partir de março do ano que vem, 
aplicar na rede pública do sistema de saúde, o SUS, 
a vacina contra o HPV, que é papiloma vírus humano, 
vírus responsável pela grande maioria dos casos de 
câncer de colo do útero.

Essa decisão já foi tomada no meu Estado do 
Amazonas, que começou a aplicar a vacina gratuita-
mente este ano. Aqui, no Distrito Federal, o Ministro 
Padilha anunciou que, através de uma parceria não 
público-privada, mas de uma parceria que procura o 
desenvolvimento do setor produtivo, a empresa Merck 
Sharp & Dohme, que detém a patente de uma vacina 
quadrivalente de HPV, e o Instituto Butantan produzi-
rão essas vacinas no Brasil e elas serão aplicadas a 
partir de março do ano que vem, Senadora Ana Amélia.

Não tenho dúvida nenhuma ...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – ... que essa é uma vitória nossa, das mulheres 
brasileiras. Há projetos que tramitam, de minha auto-
ria e de autoria da ex-Senadora, hoje Ministra, Ideli 
Salvatti, que preveem exatamente essa questão da 
aplicação da vacina contra o HPV.

A intenção do Ministério é de que todas as me-
ninas entre 10 e 11 anos de idade sejam vacinadas, 
obviamente com a autorização dos pais, a partir do 
ano que vem.

A dose custará em torno de R$30,00, menos da 
metade do que se paga hoje, com um custo estima-
do pelo Governo Federal de algo em torno de R$360 
milhões.

Repito: isso é um passo importante para a saú-
de brasileira e para o atendimento integral à saúde 
da mulher. 

Muito obrigada.
Não sei se o Senador está...
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 

É possível?
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Senador Cristovam.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Ou não é possível? Se não for possível, vou colocar 
no plebiscito. 

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – V. Exª pode fazer o aparte, Senador.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – É 
uma aparte rápido, Senadora. Desculpe-me por estar... 
Senadora, isto vai ser o tema da gente: o plebiscito. 
Nenhum democrata pode ser contra o conceito de 
plebiscito. Mas nenhum pode aceitar plebiscito que 
manipule, plebiscito que seja farsa. E se colocarmos 
apenas cinco perguntas, será uma farsa, Senadora 
Vanessa. Além disso, são perguntas que não são res-
pondidas plenamente, antecipadamente, para o povo. 
Por exemplo, financiamento público de campanha. O 
povo vai votar sem saber como é que o dinheiro públi-
co será distribuído. Como é que vai dinheiro para cada 
partido? Pelo número de parlamentares? Igualzinho 
para todos eles? Aí a gente vai ter 200 partidos para 
pegar dinheiro. Como é que vai ser o financiamento 
público? E de onde virá o dinheiro?

(Soa a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) 

– E olhe que eu não sou favorável ao financiamento 
que está aí, não. Isso é uma vergonha. Grande causa 
de tudo isso é o financiamento privado. Mas, quanto 
ao financiamento público, tem que se dizer como é, 
como vai ser o resto também. Esse plebiscito não vai 
responder essas coisas. Plebiscito bom é aquele em 
que se responde “sim” ou “não”. E, do jeito que está 
aí, ninguém vai responder “sim” ou “não”, todo mundo 
vai responder “talvez”, porque depende dos detalhes. 
Então, nesse sentido, eu acho que o caminho não é 
esse. O caminho é nós, ou algum outro grupo, elabo-
rarmos uma proposta e fazermos um referendo: “sim” 
ou “não”. “Não”, a gente joga no lixo e faz outro; “sim”, 
está aprovado pelo povo. 

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Agradeço o aparte, Senador Cristovam. Acho 
que concordamos quanto ao conteúdo. Talvez tenha-
mos alguma discordância quanto ao conteúdo, quanto 
à forma. Eu sou defensora – V. Exª sabe – do plebis-
cito e volto a repetir: eu acho que não precisamos ir 
ao detalhamento para a população. Nós precisamos 
ir naquilo que é o principal. É igual a uma casa. Numa 
casa, o mais importante...

(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) –..., o que segura uma casa é o alicerce. O alicerce 
determina se a casa pode ter um, dois...

(Soa a campainha.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) –... ou três andares. Eu acho que é isso. São 
perguntas genéricas. Se a população, por exemplo, é 
a favor do dinheiro de empresas na campanha. Isso é 
genérico. E, depois, quanto a como será, nós temos a 
procuração da população brasileira, sabendo a orien-
tação geral e as condições políticas necessárias para 
elaborarmos a lei, mas sabendo o que a população 
quer. O que divide os parlamentares, Senadora Ana 
Amélia, não é o detalhe da lei, mas a questão central 
de se o financiamento é público ou não, se pode fi-
nanciamento privado ou não. É isso! No mais, eu acho 
que, tendo essa orientação por parte da população, 
nós teríamos condições de chegar ao detalhe da lei. 

Muito obrigada, Senador, inclusive pela compre-
ensão de V. Exa.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Srª 
Presidente, pela ordem.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de fazer 
um breve comunicado, naturalmente com a aquiescên-
cia de V. Exa. Já me inscrevi. 

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– Pelo Regimento, é um orador inscrito e uma comu-
nicação de liderança ou uma comunicação inadiável. 
Então, como V. Exa é o único inscrito nessa condição, 
tem o tempo de 5 minutos. 

O próximo orador é o Senador Rodrigo Rollem-
berg e, na sequência, o Senador Ataídes Oliveira e o 
Senador Cristovam Buarque. 

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidente, Sras e Srs. Senadores, antes de mais 
nada, eu quero registrar aqui a presença de vários Pre-
sidentes da Ordem dos Advogados do Brasil e saudar, 
na pessoa do Dr. Francisco Esgaib, os Srs. Presidentes 
da Ordem dos Advogados do Brasil que se encontram 
presentes aqui no plenário da Casa.

Durante todos esses dias, acompanhei a mobiliza-
ção dos caminhoneiros Brasil afora, que, desde ontem, 
bloquearam estradas em todo o País para manifestar 
sua indignação com os altos impostos sobre os com-
bustíveis, o preço dos pedágios e o péssimo estado 
de conservação das rodovias nacionais.

Em Mato Grosso, o protesto paralisou a BR-364, 
em Cuiabá, na saída de Rondonópolis, e os manifes-
tantes pretendem interromper o tráfego até quinta-feira.

Todos os caminhões estão sendo parados, com 
exceção daqueles que levam cargas vivas. Carros e 
ônibus com passageiros também estão sendo liberados. 
Mais de 300 carreteiros estão mobilizados na BR-364.
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Atualmente, temos 55 mil profissionais autôno-
mos registrados em nosso Estado, de um total de dois 
milhões inscritos em todo o País. Eu gostaria, portan-
to, Senador Clésio, de manifestar minha admiração 
pela categoria e, ao mesmo tempo, solidarizar-me 
com sua causa.

Não podemos nos esquecer de que os manifes-
tantes são pais de família que, diariamente, arriscam 
a vida em estradas esburacadas e perigosas. Suas 
reivindicações merecem, portanto, nossa atenção e 
nosso respeito.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu estava 
preparado para falar, nesta tribuna, da mobilização na-nesta tribuna, da mobilização na-
cional dos caminhoneiros, como disse, mas um tema 
mais urgente e necessário me traz aqui nesta tarde: o 
completo desmantelamento na gestão da saúde pú-
blica em Mato Grosso.

Para que V. Exªs tenham uma ideia deste descala-
bro, basta informá-los de que a Farmácia de Alto Custo 
da Secretaria Estadual de Saúde fechou suas portas. 
Os profissionais terceirizados desse setor entraram 
em greve porque não recebem salários há três meses.

Poderia utilizar de uma pomposa retórica para 
descrever o sofrimento dos pacientes que dependem 
de remédios caros para sobreviver ou ainda contar a 
triste saga de servidores que não percebem seus ven-
cimentos em dia, mas vou me ater aos fatos: eles são 
mais eloquentes e dramáticos que qualquer oratória.

Caro Senador Pedro Taques, um comunicado foi 
afixado ontem na portaria da farmácia informando aos 
usuários que os serviços estavam suspensos porque 
o Governo mato-grossense acumula atrasos de seis 
meses de repasses ao Instituto Pernambucano de As-
sistência e Saúde, OSS contratada para gerir o setor.

Segundo esclarecem seus diretores, a dívida 
chega aos R$3,6 milhões.

A Farmácia de Alto Custo atende perto de 15 mil 
pacientes por mês. Pelo menos 400 pessoas deixaram 
de ser atendidas na última semana. Ontem, nem mes-
mo aquelas que dispunham de ordem judicial alcan-
çaram seu intento. Segundo levantamentos da própria 
Secretaria de Saúde, no momento, mais de 100 medi-
camentos estão em falta no almoxarifado da farmácia. 
São remédios que podem significar a diferença entre 
a vida e a morte de muitos enfermos.

Sem contar, Srªs e Srs. Senadores, que, neste 
momento, está em curso uma investigação sobre a 
desova de centenas de caixas de medicamentos ven-
cidos encontrados no depósito da farmácia.

É um escândalo, Senador Pedro Taques, que re-
volta e envergonha toda a nossa comunidade. Gente 
morrendo por falta de remédio enquanto a Secretaria 

de Saúde é obrigada a atear fogo em milhões e mi-
lhões de reais por pura falta de gestão.

Ou houve má fé na aquisição dos remédios com 
prazo de validade esgotado, ou negligência em sua 
distribuição.

Eu concedo o aparte ao Senador Pedro Taques.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – No momento que nós estamos vivendo Senador 
Pedro Taques, não seria a Presidente que iria cerce-
ar o direito de liberdade de manifestação num aparte 
porque o Regimento Interno, como é uma comunica-
ção inadiável, não permite. Mas eu faço questão que 
V. Exª faça o aparte, porque penso que o Regimento 
não pode escravizar o debate político.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Obrigado.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 

Obrigado, Senadora.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Muito 

obrigado, Srª Presidente. A senhora não poderia agir 
de outra forma, já que é do Rio Grande do Sul, Esta-
do que já lutou até pela independência em relação ao 
Brasil. Eu quero agradecer-lhe por isso. Em situações 
excepcionais, o direito a ser aplicado também é o ex-
cepcional. Eu quero, rapidamente, cumprimentar o 
Senador Jayme Campos. Eu já falei sobre isso, Sena-
dor, e V. Exª está coberto de razão. V. Exª é um homem 
cordial. Falou de governo, eu falaria de desgoverno e 
incompetência na área da saúde no Estado de Mato 
Grosso. A saúde está na UTI, está pedindo socorro por 
incompetência de gestão. Isso ocorre pelo

(Interrupção do som.)
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – ... apa-

relhamento do Estado por partidos políticos. O partido 
político A é dono desta secretaria, de porteira fechada. 
V. Exª está coberto de razão: existem pessoas morren-
do em razão da falta desses medicamentos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Obrigado, Senador Pedro Taques, pelo aparte de V. 
Exª, que conhece profundamente, naturalmente, o 
assunto a que estou me referindo. 

De qualquer forma, Srª Presidente, num país onde 
saúde de qualidade é luxo para poucos, é indecoroso 
jogar remédio fora...

Contrariando o que disse o jogador Ronaldo, para 
quem uma Copa não se faz com hospitais, mas com 
estádios, eu diria que uma nação vitoriosa se constrói 
com investimentos na saúde pública e não com jogo 
de bola. Esta é a minha impressão e a minha visão e, 
certamente, a visão de milhares de brasileiros. Não 
precisamos de mais trofeus, Srª Presidente. Precisa-
mos, sim, de uma geração de brasileiros saudáveis e 
conscientes de seu papel de cidadão.
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Nossa verdadeira copa, eu diria, é a saúde de 
nossa gente.

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 

– RS) – Cumprimentos ao Senador Jayme Campos.
Essa é a pauta que está na rua, por melhor saú-

de e melhor educação.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Peço 

a palavra pela ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 

– Pela ordem, tem a palavra o Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, ape-
nas quero registrar a presença do Dr. Márcio Dorilêo, 
Defensor Público do Estado de Mato Grosso e Conse-
lheiro Federal da Ordem, que nos faz uma visita aqui. 
Ele é um grande advogado, que defende pobres, Srª 
Presidente. E nós precisamos tratar da derrubada do 
veto que foi feita pela Presidente da República no to-
cante à Defensoria Pública. Eu queria apenas fazer 
esse registro.

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 

– Pode contar com meu apoio nessa causa, que é justa.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Srª Pre-

sidente, peço a palavra pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 

– Pela ordem, tem a palavra o Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Eu não quis apartear 
– até porque eu não podia fazê-lo – o Senador Jayme 
Campos, mas a S. Exª quero levar minhas congratu-
lações. Foi um discurso bem sintonizado com o que 
vivemos no Brasil. Realmente, a saúde é subfinancia-
da no Brasil. Amanhã mesmo, no dia 3, os médicos 
do Brasil, os estudantes de Medicina do Brasil, os mé-
dicos residentes do Brasil, de norte a sul deste País, 
vão às ruas com suas reivindicações. Nós estaremos 
nas ruas pedindo maiores investimentos na saúde, 
pedindo melhores condições de trabalho e pedindo 
a permanência do Revalida para os médicos que o 
Governo quer importar. Nós estamos a favor da vinda 
de médicos de todos os países do mundo, desde que 
comprovem sua competência, sua qualidade, seu sa-
ber através do exame do Revalida. Isso, para mim, é 
democrático; isso, para mim, é segurança para a so-
ciedade brasileira.

Obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Cumprimento o Senador Paulo Davim. Imagino 
que esse também seja o anseio da sociedade brasi-
leira por uma Medicina de qualidade, e o Revalida vai 
garantir exatamente esse preceito.

Concedo a palavra ao Senador Rodrigo Rollem-
berg, próximo orador inscrito.

Enquanto o senhor ocupa a tribuna, eu queria 
saudar, pela presença aqui, o Dr. Claudio Lamachia, 
Vice-Presidente do Conselho Nacional da OAB; o Dr. 
Eduardo Pugliesi, Presidente da Comissão Especial de 
Acompanhamento Legislativo da OAB; o Dr. Francisco 
Eduardo Torres Esgaib, Conselheiro Federal da OAB 
e Presidente da Comissão Nacional de Legislação; o 
Dr. Ibaneis Rocha Barros Junior, da OAB, Presiden-
te do Conselho Seccional do Distrito Federal; Willian 
Guimarães, da OAB do Piauí; e Sigifroi Moreno, do 
Conselho Federal da OAB do Piauí. Sejam todos bem-
-vindos! Quanto à matéria que V. Exªs trazem, já tive a 
oportunidade de trabalhar na Comissão de Educação 
acolhendo a questão do Simples para o setor.

Com a palavra, o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia, Pre-
sidente desta sessão.

Também quero cumprimentar a comissão de ad-
vogados, de presidentes da Ordem, de seccionais da 
Ordem, que nos honram com suas presenças aqui.

Quero registrar, Srª Presidenta, que, nessa noite, 
a Executiva Nacional do Partido Socialista Brasileiro se 
reuniu na cidade de Recife, com a presença de quase 
todos os seus membros. Estavam presentes ali cinco 
governadores. Apenas o Governador Cid Gomes não 
estava presente, porque está em viagem ao exterior. 
Mas o nosso ex-Deputado e ex-presidenciável Ciro Go-
mes também esteve presente na reunião, mostrando 
a unidade do Partido Socialista Brasileiro.

Vou fazer agora o registro da nota tirada pelo 
Partido Socialista Brasileiro e, em seguida, alguns co-
mentários sobre o momento em que vivemos.

O PSB e o novo Brasil
Povo ocupando as ruas é sinal de vigor demo-
crático, e o papel dos governos, dos partidos e 
dos políticos é entender sua voz e transformar 
em medidas efetivas os seus sonhos.
As recentes manifestações populares revelam 
a justa insatisfação de nossa sociedade com a 
degradação da vida pública brasileira e com a 
qualidade dos serviços públicos, em especial 
nas áreas de saúde, educação, segurança e 
mobilidade urbana.
Despertando a incompreensão de muitos alia-
dos, vínhamos, há meses, advertindo governos 
e partidos quanto à necessidade de análise 
crítica da realidade brasileira. Se reconhecia 
as conquistas dos últimos anos, nosso povo, 
dizíamos, também reclamava por avanços so-
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ciais, dependentes da melhor gestão do Esta-
do. Advertimos sobre o agravamento da crise 
internacional do capitalismo e suas inegáveis 
implicações sobre nossa economia. Advertí-
amos o governo para a artificialidade de sua 
base parlamentar, sem consonância com a 
realidade social, nem correspondência com 
os propósitos do governo de centro-esquerda.
Sem demérito quanto ao muito que já havia 
sido feito, dizíamos que era possível avançar.
O povo, nas ruas, exige esse avanço.
Ao mesmo tempo em que põe em xeque a 
democracia representativa, o clamor popular 
fortalece a democracia participativa, cujos prin-
cipais instrumentos, aliás, já estão previstos na 
Constituição de 1988. Ao lado do plebiscito, do 
referendo, da iniciativa popular na proposição 
de projetos de lei, que precisam ser facilitados, 
inscreve-se agora a possibilidade [Senador 
Pedro Taques] de revogação de mandatos.
O PSB e sua prática
No Executivo
Transparência e qualidade na gestão dos recur-
sos públicos é a prática do PSB onde exerce 
funções executivas. O princípio que defende-
mos e praticamos nas nossas administrações 
é simples: trocar o gasto ruim pelo bom inves-
timento. Não deixar que o dinheiro público se 
perca na gaveta da burocracia. Fazer com que 
se transformem escolas, creches, hospitais em 
crédito para quem produz. Além de gastar me-
lhor, é preciso distribuir melhor. Os recursos 
estão cada vez mais concentrados no governo 
federal, enquanto os Estados e Municípios, na 
sua maioria, estão falidos.
No Congresso Nacional
O PSB vem contribuindo para as reformas so-
ciais e o avanço da democracia representativa. 
Na Câmara dos Deputados, por intermédio da 
Deputada Luiza Erundina, promoveu a insti-
tuição da Comissão de Participação Legisla-
tiva e da proposta de emenda constitucional 
que torna o transporte coletivo direito social. 
É da autoria do Senador Rodrigo Rollemberg 
a proposta de emenda constitucional que re-
duz de 1,3 milhão para 500 mil o número de 
assinaturas necessárias para a interposição 
de projetos de iniciativa popular. O Senador 
Antonio Carlos Valadares apresentou proposta 
de emenda constitucional que visa à introdu-
ção do voto revogatório (recall). O Senador 
Capiberibe é o autor da Lei da Transparência, 

que hoje permite aos cidadãos informarem-se 
sobre os gastos públicos.
Sem atender a qualquer reclamo ou manifesta-
ção, mas simplesmente consciente de seu de-
ver político, o PSB lançou candidatura própria 
à Presidência da Câmara dos Deputados, com 
Júlio Delgado, e, no Senado Federal, apoiou a 
candidatura de Pedro Taques, do PDT. Fomos 
movidos pela consciência da necessidade de 
contribuir para a autonomia do Congresso, sua 
eficiência legislativa e a necessária recupera-
ção de sua imagem junto à opinião pública. Um 
Parlamento frágil, desgastado, só interessa 
aos inimigos da democracia.
A democracia como valor
A defesa da democracia é um dos princípios bá-
sicos dos socialistas brasileiros. O PSB nasceu 
na luta contra a ditadura Vargas e se reorgani-
zou na redemocratização de 1984. Resistente 
ao Estado Novo e à ditadura militar, conhece 
a importância dos valores democráticos que 
compreendem a liberdade de ir e vir, a liberda-
de de informação e de expressão, a igualdade 
social e o direito à felicidade.
O partido defende uma ampla reforma do Es-
tado, com vistas à sua eficiência e maior de-
mocratização, como primeiro passo para um 
regime de igualdade social. Essa reforma deve 
alcançar todos os Poderes da República, para 
que o Brasil oficial se aproxime do Brasil real. 
Muitas medidas dependem de reforma cons-
titucional, outras, porém, podem ser introdu-
zidas por nossos governos e pelo Congresso.
Muitas das medidas reclamadas pelas multi-
dões requerem prévia consulta plebiscitária e 
mesmo o referendo para sua eficácia. Mas tan-
to um quanto outro exigem oportunidade para 
não perder a legitimidade. Assim, entendemos 
que o Plebiscito sugerido pela Presidente Dil-
ma Rousseff não deve estar limitado à reforma 
política, mas realizado dando-se oportunidade 
à ampla participação da sociedade na elabo-
ração das perguntas.
Em qualquer hipótese, o PSB exigirá o rigoroso 
cumprimento do princípio da anualidade para 
vigência de qualquer alteração da lei eleitoral. 
O dispositivo constitucional, cujo objetivo é a 
segurança jurídica, foi inserido na Constitui-
ção de 1988 graças à emenda de seu então 
Presidente, Senador Jamil Haddad.
Mais do que nunca está claro que a prioridade 
de nosso País, como temos sustentado siste-
maticamente, é cuidar de 2013, para poder 
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pensar no futuro. Os fatos mostram a corre-
ção de nossa crítica quando condenávamos, 
e continuamos condenando, a antecipação da 
disputa eleitoral. O Brasil precisa estar unido 
para poder enfrentar os problemas que nos 
desafiam.
Devemos nos concentrar na governabilidade, 
e esta depende da reversão das expectativas 
pessimistas sobre a economia brasileira. É ur-
gente retomar o crescimento, sem detrimento 
do combate à inflação e da distribuição de ren-
da como instrumento de redução das desigual-
dades sociais e econômicas que persistem. O 
Brasil, que foi eficiente na construção de es-
tádios de excelência internacional, pode ser 
eficiente na construção das obras e manuten-
ção dos serviços de que depende nosso povo.
O PSB recomenda
Aos seus parlamentares:
Conscientes de que nenhuma melhoria de 
serviço pode ser alcançada sem a alteração 
do atual pacto federativo e o fortalecimento 
da democracia, recomendamos aos nossos 
parlamentares que articulem amplo entendi-
mento entre as diversas forças políticas e a 
sociedade brasileira, para a votação imediata 
dos projetos de lei que ampliam a participação 
e o controle social e a melhoria dos serviços 
públicos, em consonância com o recado das 
ruas, e que ampliem a participação e o controle 
social bem como a criação de novos mecanis-
mos de democracia participativa.
É o caso de:
• efetivar como prática de consulta o uso do 
referendo e do plebiscito;
• fim do voto secreto no Congresso e em todas 
as Casas Legislativas;
• reforma do Poder Judiciário, visando à demo-
cratização da justiça e à agilidade processual;
• pacto federativo que redistribua melhor os 
recursos e as competências da União, dos 
Estados e Municípios;
• unificação das eleições, com o fim da reelei-
ção e a instituição de mandatos de cinco anos;
• extensão dos critérios da ficha limpa para o 
exercício de cargo ou função pública em todos 
os níveis do Estado;
• redução do número de assinaturas neces-
sárias à propositura de projetos de iniciativa 
popular;
• defesa do fim das coligações proporcionais;
• apoio à destinação de 10% do Orçamento da 
União para a saúde como instrumento neces-

sário para o fortalecimento do Sistema Único 
de Saúde, seu aperfeiçoamento e melhoria da 
qualidade do serviço prestado às populações;
• aprovação do Plano Nacional de Educação, 
com a destinação de 10% do PIB para a edu-
cação;
• desoneração tributária do transporte coletivo;
• emenda constitucional e lei de responsabili-
dade social que definam índices mínimos de 
desenvolvimento humano (IDH).
Aos governantes:
• privilegiar as políticas de investimentos em 
transporte público de massa;
• adotar a transparência da aplicação dos re-
cursos públicos e facilitar o acesso da popu-
lação à informação;
• adotar os critérios da chamada Lei da Ficha 
Limpa para o ingresso no serviço público e 
ocupação de cargos comissionados de qual-
quer natureza;
• ampliar os mecanismos de diálogos presen-
cial e virtual para aprofundar e valorizar a de-
mocracia participativa;
• adotar o planejamento como regra das ad-
ministrações.
À militância:
• interagir, por intermédio dos segmentos or-
ganizados na estrutura partidária [...], com 
os diversos movimentos sociais e populares, 
respeitadas suas autonomias e diversidades.
À Fundação João Mangabeira:
Privilegiar em suas diversas atividades o es-
tudo da realidade brasileira, com vistas à for-
mulação das políticas públicas necessárias ao 
desenvolvimento do País, de que são meros 
exemplos:
• reforma urbana, com destaque para a mobi-
lidade urbana, o saneamento básico, a segu-
rança pública, saúde universal, gratuita e de 
qualidade, educação universal, pública, gratuita 
e de qualidade;
• novo federalismo;
• política industrial;
• reforma agrária;
• reforma do Estado, visando à sua democra-
tização e eficiência;
• restauração e melhoria da infraestrutura e 
logística.
Abre-se um novo ciclo que conclama a bus-
ca de novos consensos e diálogo. Há muito, 
alertamos para a necessidade de debate mais 
aprofundado sobre os rumos e o futuro do País. 
Essa é a tarefa de todos os brasileiros para 
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aprofundar a democracia que conquistamos 
e construir um novo Brasil que o povo deseja. 

Assina Eduardo Campos, Presidente Nacional 
do Partido Socialista Brasileiro.

Por fim, Srª Presidenta, quero registrar a minha 
preocupação com declarações do Presidente do Sena-
do, propondo, admitindo a quebra do princípio da anua-
lidade para modificações na Lei Eleitoral. É importante 
registrar: o Brasil não é uma república de bananas. 

(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF) – Nós não podemos abrir mão de um princípio 
constitucional que garanta a lisura das eleições.

(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF) – Recentemente, o Congresso passou por um 
grande constrangimento, quando foi obrigado a apre-
ciar um projeto claramente casuístico, claramente 
inconstitucional, com o objetivo de prejudicar um de-
terminado grupo político. Fomos ao Supremo Tribunal 
Federal, que, embora tenha dito que não cabia o con-
trole prévio de constitucionalidade, deixou claro, pela 
manifestação de seus Ministros, que aquele projeto, 
no seu conteúdo, era inconstitucional.

Nós não podemos querer fazer as coisas de ar-
remedo. Nós estamos tratando de algo sério, e as re-
gras eleitorais têm que ser profundamente debatidas, 
discutidas e construídas com o prazo adequado, como 
prevê a Constituição. Nós não podemos, para querer 
agradar determinados grupos políticos ou, conjuntu-
ralmente, agradar à Presidenta da República nesse 
momento, querer abrir mão, Senador Pedro Taques, 
de um princípio esculpido na nossa Constituição. 

(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF) – Um princípio fundamental, que dá tranquilida-
de e segurança jurídica para todos os atores, que é o 
princípio da anualidade, na construção de legislação 
eleitoral. 

Ouço com muita alegria V. Exª, Senador Pedro 
Taques.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador 
Rodrigo, para concordar com V. Exª, violar o art. 16 é 
violar uma cláusula pétrea. O Supremo já discutiu isso. 
Já decidiu a respeito disso. Trocando, tirando o “juridi-
quês” de lado, se se violar o art. 16, é golpe. É golpe 
casuístico, é querer legislar em causa própria. Nós 
temos que fazer as modificações, se isso for possível, 
até o prazo de um ano para as eleições do ano que 
vem. Do contrário, nós estaremos aqui legislando em 
causa própria de alguns, para beneficiar este ou aquele 
candidato à Presidência da República. Isso não pode. 
Não é possível. E também plebiscito só para enganar 

é uma farsa com determinados pontos. Por exemplo, 
a questão do suplente. Isso é uma perfumaria! 

(Soa a campainha.)
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Nós já 

votamos aqui no Senado, na reforma política, a ex-
tinção de dois suplentes e a permanência de um su-
plente, que ele substitui, não sucede, e a proibição de 
suplência até o quarto grau, conforme está no art. 14 
da Constituição. Agora, eu não vi nenhum cartaz de 
manifestação pedindo a extinção de suplente. O que o 
cidadão quer é que o Congresso tenha credibilidade, 
tenha legitimidade democrática para fazer as mudan-
ças. O que está faltando é menos politicalha e mais 
vontade, vontade de mudarmos o que interessa. Agora, 
falar em voto secreto e em extinção da votação secreta, 
aqui no Congresso Nacional, em plebiscito, com todo 
o respeito, é brincar com o cidadão. Nós já votamos 
aqui. Existe emenda do Senador Cristovam e do Se-
nador Paulo Paim, existe uma proposta de emenda 
minha, no sentido de acabar com o voto secreto, com 
a votação sigilosa. Agora, colocar isso em plebiscito 
também, com todo o respeito, é querer passar melado 
na boca do cidadão.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Antes de V. Exª responder ao Senador Pedro 
Taques, eu só queria saudar os estudantes do curso 
de licenciatura em Química, do Instituto Federal de 
Goiás, da cidade de Uruaçu, Goiás.

Bem-vindos ao plenário do Senado Federal! 
Bom proveito e sucesso nos estudos de vocês.
Desculpe-me, Senador Rodrigo Rollemberg, mas 

achei oportuno.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia.
Eu quero concordar inteiramente com o Senador 

Pedro Taques.
O que o Senado está demonstrando é que o Se-

nado já poderia estar fazendo todas as questões que 
agora, de afogadilho, por uma pressão das ruas, está 
fazendo, porque nós já poderíamos ter apreciado o pro-
jeto de V. Exª, que torna a corrupção crime hediondo. 

(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF) – A Câmara já poderia ter derrotado a PEC nº 37; 
nós já poderíamos ter aprovado, como defendemos 
que seja aprovado, o fim do voto secreto em todas as 
votações. Ou seja, a agenda está aí.

O fato é que, há muito, o Executivo não executa, 
não consegue oferecer as obras e os serviços deman-
dados de forma adequada pela população; o Legislativo 
legisla em dissonância com o sentimento da população; 
e o Judiciário, na perspectiva das populações mais po-
bres, só é eficiente contra o mais pobre. 
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Portanto, nós temos, sim, que dar efetividade às 
instituições. 

Há agendas aqui, no Congresso Nacional, de-
fendidas por nós, há muito tempo, que já deveriam ter 
sido apreciadas. Agora, com medo das ruas, vão votar 
todas de uma vez?

Vamos votar. É importante, mas o perigo, Senador 
Pedro Taques – e não podemos admitir – é fazer um 
mutirão de duas semanas para votarmos tudo aquilo 
que não foi votado em dois anos, para, depois, voltar-
mos à mesmice.

(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF) – A população quer um rompimento com essa 
acomodação e com esse distanciamento das institui-
ções, dos desejos e das necessidades das ruas.

Ouço, muito rapidamente, V. Exª, em função do 
tempo.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Apenas, 
o Senador Magno Malta, que deve estar nos assistindo 
lá de São Paulo, no hospital, pede para que eu expres-
se a sugestão dele – e cada Parlamentar tem legiti-
midade para buscar uma consulta popular da espécie 
plebiscito – no sentido de requerer que seja colocado 
também, para que o cidadão responda, a respeito da 
maioridade penal ou não. O cidadão vai ter que res-
ponder a isso, segundo o Senador Magno Malta, sem 
prejuízo das minhas posições a respeito desse tema. 
Faço questão de ler aqui o que o Senador Magno Mal-
ta pediu. Ele defende que o cidadão seja consultado, 
ouvido a respeito dos arts. 228 da Constituição e tam-
bém do art. 28 do Código Penal. É um direito de cada 
Parlamentar. Agora, fazer isso de afogadilho, para que 
valha na eleição de 2014... Nós poderíamos, até por 
questões econômicas, fazer isso na eleição de 2014, 
e não agora, de afogadilho. 

(Soa a campainha.)
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Como 

que o cidadão vai responder se ele quer o sistema 
proporcional – permita-me, Srª Presidente –, para que 
nós possamos identificar quociente eleitoral, quociente 
partidário, número de cadeiras em disputa. Nós vamos 
discutir técnica de divisão das sobras, o sistema belga, 
o sistema D’Höndt? Qual o sistema? Isso não é possí-
vel numa consulta popular feita em 20 dias.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Agradeço ao Senador Pedro Taques, agradeço à 
Senadora Ana Amélia a benevolência, a tolerância de 
V. Exª em relação ao tempo, mas não poderia deixar 
de fazer este registro sobre a posição oficial do Parti-
do Socialista Brasileiro, neste momento, sobre temas 
importantes que estão em debate no Parlamento e no 
conjunto da sociedade brasileira.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Cumprimento o Senador Rodrigo Rollemberg. 
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – A Mesa recebeu do Senador Eduardo Lopes, 
Líder do Partido Republicano Brasileiro (PRB), a se-
guinte comunicação:

“Com meus cordiais cumprimentos, nos termos 
regimentais, comunico a V. Exª que o Partido 
Republicano Brasileiro (PRB) deixa de inte-
grar, nesta data, o bloco de apoio ao Governo.” 

Na oportunidade, apresenta sinceros agradeci-
mentos à Presidência.

É o seguinte o Ofício, na íntegra:

Of. nº SN/2013 – GLPRB

Brasília, 2 de julho de 2013

Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, comunico a Vossa Excelência que o Par-
tido Republicano Brasileiro – PRB, deixa de integrar, 
nesta data, o Bloco de Apoio ao Governo.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência os 
mais sinceros votos de estima e apreço.

Atenciosamente, – Senador Eduardo Lopes, Lí-
der do Partido Republicano Brasileiro – PRB.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Outra comunicação do Senador Gim à Presidên-
cia da Mesa: 

“Com cordiais cumprimentos, a informação 
de que o Partido Republicano Brasileiro pas-
sa a integrar, nesta data, o Bloco Parlamentar 
União e Força.”

É o seguinte o Ofício, na íntegra:

Of. nº 136/2013-BLUFOR

Brasília, 2 de julho de 2013

Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com nossos cordiais cumprimentos e em con-

formidade ao art. 61 do Regimento Interno do Senado 
Federal, comunicamos a Vossa Excelência que o Par-
tido Republicano Brasileiro – PRB – passa a integrar, 
nesta data, o Bloco Parlamentar União e Força.

Na oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência 
os mais sinceros votos de estima e apreço.

Atenciosamente,
Senador Gim, Líder do Bloco Parlamentar União 

e Força – Senador Eduardo Lopes, Líder do Parti-
do Republicano Brasileiro – PRB – Senador Alfredo 
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Nascimento, Vice-Líder do Bloco Parlamentar União e 
Força e Líder do Partido da República – PR – Senador 
Eduardo Amorim, Vice-Líder do Bloco Parlamentar 
União e Força, Líder do Partido Cristão – PSC. 

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

E a última comunicação. 

O Senador Gim, Líder do Bloco Parlamentar 
União e Força, encaminha o comunicado ao 
Presidente da Mesa, que, nos termos regi-
mentais, comunica à Presidência que uma 
das Vice-Lideranças do Bloco Parlamentar 
União e Força será exercida pelo Senador 
Eduardo Lopes.

É o seguinte o Ofício, na íntegra:

Of. nº 142/2013-BLUFOR

Brasília, 2 de julho de 2013

Senhor Presidente Renan Calheiros,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Ex-

celência que uma das Vice-Lideranças do Bloco Par-
lamentar União e Força será exercida pelo nobre Se-
nador Eduardo Lopes.

Atenciosamente, Senador Gim, Líder do Bloco 
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PRB.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – O ofício vai à publicação.

Feitas as comunicações, Senador Eduardo Su-
plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Eu gostaria de fazer uma comunicação inadiável, se 
possível, Srª Presidenta.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – V. Exª é o próximo a usar a palavra, logo após 
o Senador Ataídes Oliveira.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Está bem. Muito obrigado.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Senador Ataídes.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhores 
ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da nossa 
TV Senado, nesses últimos anos, precisamente nes-
ses dez últimos anos, apenas ouço falar, tanto pelo 
Governo Federal quanto por este Congresso, com ra-
ras exceções, que o nosso País está navegando em 
águas perenes ou em céu de brigadeiro, que a nossa 
economia vai bem, obrigado, e que o povo brasileiro 
está contente.

Srª Presidente, como é sabido, estou político 
há apenas oito meses, como Senador da República. 

E, como Senador, pude perceber que tudo isso não 
passa de um engodo, utopia, mentira. É uma forma de 
enganar o povo brasileiro.

Você, que está me ouvindo neste momento, veja 
só a situação do nosso País, e quero aqui, Srª Presi-
dente, apresentar alguns números.

A dívida interna da União, somente da União, em 
2002, Senador Aloysio Nunes, era de R$640 bilhões. 
Em 2012 – portanto, dez anos depois –, a nossa dívida 
interna era de R$2,1 trilhões. Em apenas dez anos, a 
nossa dívida quase quadriplicou. E pergunto: para onde 
foi essa avalanche de dinheiro? Quem sabe, Senador 
Vasconcelos – essa avalanche de dinheiro, fazendo 
mais e menos aqui, vai dar R$1,5 trilhão –, para onde 
foi esse dinheiro? Por que não foi para a saúde, para 
a educação, para a segurança, para investimentos em 
infraestrutura e outros?

Dívida externa. O ex-Presidente Lula, em 2007, 
disse que pagou a dívida externa. Naquela ocasião, 
fez uma grande divulgação em toda a mídia escrita e 
falada. Mentira, povo brasileiro! Ele pagou simples-
mente com a dívida interna. Ele pagou a dívida externa 
tomando dinheiro emprestado internamente. E o pior: 
a dívida externa se pagava com juros muito menores 
do que a nossa dívida interna. Vejam só que absurdo! 
Contraiu, então, empréstimo, aumentando, assim, a 
nossa dívida interna.

E o mais interessante é que percebo que o Go-
verno atual não tem falado sobre a dívida externa atu-
al, que hoje já ultrapassa R$200 bilhões. Ninguém fala 
mais da dívida externa, mas ela existe.

Se a União tivesse pagado rigorosamente seus 
empréstimos, principalmente da dívida interna, com 
seus devidos juros, teria desembolsado anualmente 
cerca de R$500 bilhões. Então, vejam só: se o nosso 
Governo hoje for pagar a parcela da dívida externa 
mais os juros, vai ter de desembolsar R$500 bilhões. E 
nós temos uma arrecadação de pouco mais de R$1,2 
trilhão neste ano, imagino eu.

Eu quero aqui falar, Srª Presidente, de duas des-
pesas só da União, que o povo precisa saber, porque 
o que falta na gestão pública hoje, neste País, é trans-
parência. E essa transparência, tenho dito sempre, é a 
mãe, ela corrobora com a maldita corrupção deste País.

Vejam só os números das duas despesas. Com o 
pagamento de pessoal da União. Em 2002, a folha de 
pagamento era de R$64 bilhões/ano; em 2012, essa 
folha de pagamento corresponde a R$213 bilhões. Ou 
seja, a folha de pagamento da União quadriplicou nos 
últimos dez anos. Como explicar isso? Curiosamente, 
a folha de pagamento quadriplicou nesses últimos 
dez anos.
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Temos 39 ministérios e aproximadamente 25 mil 
cargos em comissão. Eu até disse aqui agora que há 
outro ministério, que denominei de MVESP (Ministério 
Virtual de Estratégia Política), cujo ministro é o mar-
queteiro João Santana.

Olhem esta comparação: os Estados Unidos têm 
um PIB superior a R$15 trilhões/ano e têm hoje menos 
de 5 mil cargos de confiança. Olha que disparidade, 
que coisa ortodoxa. Nós temos um PIB de 4,4 e 25 
mil cargos de confiança e 39 ministérios. Os Estados 
Unidos têm um PIB acima de R$15 trilhões e menos 
de 5 mil cargos de confiança. O povo brasileiro precisa 
ter essas informações.

E a criação desse último ministério foi uma coi-
sa interessante. Evidentemente que para ajeitar apoio 
neste Congresso criou-se o Ministério de Apoio a Pe-
quenas e Médias Empresas.

Quero falar aqui sobre o Sebrae. O Sebrae, hoje, 
deve ter algo em torno de R$2,5 bilhões aplicados no 
mercado financeiro. O Sebrae que foi criado com a ex-
clusiva finalidade de dar suporte ao pequeno e médio 
empresário, que é tão importante em nosso País. Além 
desses R$2,5 bilhões que tem em caixa, aplicados 
nos bancos, a auditoria do TCU disse que, em 2012, a 
gratuidade sobre todo esse dinheiro público arrecada-
do pelo Sebrae foi de apenas 4,7%, Senador Aloysio.

Ou seja, para que criar esse Ministério, Senador, 
se existe um Sebrae e tantos outros nos Estados, o 
Sebrae com R$2,5 milhões em caixa, com gratuida-
de, ou seja, com os serviços prestados aos nossos 
sofredores pequenos e micros empresários, só pres-
tou 4,7 em 2012? Quem disse isso foi a auditoria do 
TCU. Para que, então, criar esse Ministério? O povo 
não merece isso. Por que o povo tem que pagar por 
isso? É de indignar. 

Outra barbaridade. É inadmissível saber que o 
Ministro Pimentel, há poucos dias, informou que o 
Brasil estava fazendo empréstimo a Cuba e a Angola, 
com uma tarja de “Secreto e Sigiloso”. Como também, 
recentemente, o Brasil perdoou uma dívida de qua-
se R$1 bilhão com a África. A África, do nosso povo 
também tão sofrido. Mas aqui me chama a atenção o 
seguinte: como se faz sigilo com dinheiro do povo? Eu 
gostaria de saber, Senador Vasconcelos, como é que 
se faz sigilo com dinheiro do povo. Perdoar uma dívida 
com a África, sendo que nossas saúde e educação...

(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 

– ... não estão bem.
Agora sim, brasileiros e brasileiras, sabemos a 

razão do descaso com a saúde que está na UTI, com 
a educação precária, com a falta de segurança, com 
a falta de investimento em infraestrutura e outros. O 

dinheiro do povo, nesses últimos dez anos, foi desviado 
para outras finalidades não importantes como essas. 

Ex-Presidente Lula e Presidente Dilma, como 
Vossas Excelências irão explicar ao povo brasileiro a 
verdadeira farra e o abuso que fizeram com o dinheiro 
público nesses últimos dez anos? O povo brasileiro foi 
à rua e quer, agora, saber como foi gasto esse dinhei-
ro, por que não está na...

(Interrupção do som.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 

– A corrupção, essa maldita e perversa corrupção, é 
um câncer em estado de metástase em nosso País. 
Retira também o dinheiro da saúde, da educação, da 
segurança e de outros investimentos tão necessários 
ao Brasil. Segundo a ONU, só em 2012, a má gestão e 
a corrupção somaram R$200 bilhões. Isso é assustador.

A inflação, que já é uma realidade em nosso 
País, corrói o salário do trabalhador. Há falta de trans-
parência no uso do dinheiro público e má gestão. E a 
impunidade é a mãe dessa perversa corrupção, como 
tenho dito sempre aqui, nesta tribuna.

Infelizmente, diante do quadro que se desenhou 
em nosso País nos últimos anos, nossos empresários 
vêm amargando prejuízos ano a ano e o crescimento...

(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 

– ... do desemprego está à vista. Isso me preocupa 
muito, Sra Presidente.

(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 

– O desemprego ainda não bateu em nossas portas. 
Mas, se caminhar dessa forma, o desemprego vai che-
gar. Aí, sim. Aí o quadro fica negro.

Soluções. As medidas adotadas pela Presidente 
e por este Congresso, nosso Presidente Renan Calhei-
ros, são de grande valia, não temos dúvidas, e deve-
riam ter sido tomadas há anos, muitos anos, mas não 
resolverão de imediato o clamor e a necessidade do 
povo brasileiro. O que os nossos governantes têm que 
fazer urgentemente é equilibrar suas contas correntes, 
coibir de uma vez por todas a corrupção e respeitar o 
dinheiro público, que é do povo. É preciso cortar gastos 
imediatamente. Os Municípios, os Estados, o Distrito 
Federal e a União estão inchados, sem condições de 
investimento. Olhem o caso da nossa União.

Reforma política. Bem rapidamente, Sra Presi-
dente.

O notável Senador Pedro Taques disse, há pou-
cos minutos, que falta vontade. Plebiscito? Para quê 
plebiscito?

(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 

– Isso é um atraso. Isso vai custar no mínimo R$500 
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milhões ao povo brasileiro. Essa reforma política está 
aqui em nossas mãos. É só tirá-la da gaveta, porque 
está na gaveta há muito tempo. É só tirar da gaveta, 
botar na mesa e votar. Não tem segredo nenhum, só 
falta vontade.

E digo mais. Teria que haver um mandato de cinco 
anos para vereador, de vereador a Presidente da Re-
pública. Com essa história de eleição de dois em dois 
anos, eu percebo que nossos políticos estão sempre 
em campanha eleitoral. Termina a eleição para gover-
nador e, imediatamente, o governador começa a montar 
uma campanha, uma estratégia, para eleger prefeitos.

Os prefeitos acabam de ser eleitos, então mon-
tam uma nova campanha para reeleição...

(Interrupção de som.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 

– ... desse governador. Ele não vai trabalhar, (Fora do 
microfone.) Srª Presidente.

Sou extremamente contra a reeleição. O gestor, 
no último ano, não trabalha. Todo mundo sabe disto: 
o gestor, no último ano, não trabalha! No último ano, 
ele vai fazer política, vai fazer campanha. Temos que 
acabar com reeleição neste País. Um mandato de cin-
co anos seria o ideal. A coincidência desses mandatos 
– de vereador, de deputados estaduais e federais, de 
tantos outros – também coincidentes. Isso seria extra-
ordinário para o País, economizaríamos horrores e nós, 
políticos, poderíamos trabalhar mais tranquilamente.

Financiamento privado de campanha. É a maior 
enganação que já vi na minha vida. Sou empresário, 
sou da iniciativa privada. Empresário...

(Interrupção de som.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 

– ... nenhum coloca dinheiro em campanha para fazer 
favor (Fora do microfone.).

(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 

– Se ele coloca R$1,00, quer no mínimo R$5,00. Isso 
é sabido por todos nós.

E digo mais, Srª Presidente, esse financiamento 
privado de campanha não existe, porque esse dinheiro 
é público. E provo que é público. Hoje, o empresário 
brasileiro, principalmente nos últimos cinco anos, se 
conseguir ter uma rentabilidade de 5% ao ano, está de 
parabéns. Como, então, ele pega 20% da sua receita e 
leva para campanhas políticas? Como? Não, não, não! 
Esse caixa para campanha ele já fez, e esse caixa é 
de dinheiro público. Com as exceções, são corrupto-
res, e essa lei,... 

(Interrupção de som.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 

– ... agora aprovada – já estou terminando, Srª Presi-
dente (Fora do microfone.).

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigada.

(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 

– Esse crime de corrupção, hoje enquadrado como 
hediondo, muito me alegra, porque, doravante, nossos 
políticos corruptos e esses corruptores terão que pensar 
duas vezes, porque, se não, pegarão cadeia mesmo. 

Portanto, plebiscito, não! Um referendo, sim! Acho 
que o povo tem que ser ouvido. Era só isso, Srª Presi-
dente. Agradeço muito a vossa atenção. 

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigada, Senador Ataídes Oliveira.

Eu queria pedir desculpas ao Senador Cícero 
Lucena, porque ele estava inscrito antes.

Eu queria pedir desculpas a V. Exª, Senador, mas, 
pelo Regimento, o Senador Eduardo Suplicy tem uma 
comunicação inadiável por cinco minutos. Assim, V. Exª 
será o próximo orador. 

Agradeço pela compreensão. O senhor estava 
tão discretamente na sua bancada. Peço-lhe descul-
pas novamente.

O Senador Eduardo Suplicy, regimentalmente, 
tem cinco minutos para a comunicação inadiável, que 
é a última no dia de hoje. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia, Srªs e Srs. 
Senadores, quero saudar a mensagem da Presidenta 
Dilma ao Congresso Nacional, enviada hoje pela manhã 
pelo Vice-Presidente da República, Michel Temer, e pelo 
Ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardozo.

Nessa comunicação, a Presidenta Dilma Rousseff 
apresenta cinco pontos centrais da proposta de con-
sulta popular, colocando como proposições a serem 
definidas de maneira não exclusiva. Assim, poderá o 
Congresso Nacional acrescentar ou modificar. 

Um dos temas é justamente a forma de finan-
ciamento da campanha, se público ou privado. Se 
privado, com limitações ou não. Por exemplo, como o 
movimento contra a corrupção e por eleições limpas 
propõe, não deve haver mais o financiamento privado 
por empresas ou pessoas jurídicas, apenas a possi-
bilidade de financiamento por pessoa física e limitado 
a um valor, de bom senso, como o de um salário mí-
nimo, em torno de R$700,00.

O segundo ponto, para que haja definição do 
sistema eleitoral: se voto proporcional, distrital, distrital 
misto, e proposta ou não em dois turnos. Esse é um 
dos temas que, por exemplo, os partidos da oposição 
têm insistido na possibilidade de voto distrital. 

Eu, por exemplo, me coloco a favor do voto dis-
trital misto, pois considero que há representantes do 
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povo, Vereadores, Deputados Estaduais e Federais 
que têm uma representatividade para muito além dos 
seus respectivos distritos; também a manutenção ou 
não das coligações partidárias e o fim do voto secreto 
no Parlamento e a continuidade ou não da existência 
de suplentes no Senado Federal.

Eu quero dizer que, no meu primeiro mandato, 
de 1991 a 1994, apresentei a proposta para que os 
suplentes também sejam objeto de eleição direta por 
parte dos eleitores. Na hora em que se escolhe o titu-
lar, também os eleitores escolherão, dentre possíveis 
alternativas, os suplentes.

Quero saudar também a resposta rápida que a 
Ministra Carmem Lúcia, Presidente do Tribunal Supe-
rior Eleitoral, deu à consulta realizada pela Presiden-
ta Dilma Rousseff, pois, em cerca de duas horas, ela 
consultou todos os Tribunais Regionais Eleitorais e já 
deu a seguinte conclusão:

(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –

Com base nos estudos preliminares feitos pe-
los órgãos internos dos tribunais eleitorais, em 
regime de urgência e sujeitas essas análises 
a adaptações necessárias, a partir da super-
veniência da convocação formal que venha a 
ser feita, definiu-se como prazo mínimo para 
se garantir a informação do eleitorado sobre 
o que venha a lhe ser questionado o prazo de 
70 dias, adaptado que ficaria, a contar do dia 
1º de julho de 2013, ao segundo domingo de 
setembro (8 de setembro de 2013), se tives-
sem início imediato as providências no sentido 
da realização da consulta.

Portanto, será necessário que venhamos a tra-
balhar com bastante energia e urgência para viabilizar 
essa consulta.

(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Quero saudar a mensagem da Senhora Presidenta 
Dilma Rousseff. E gostaria que aqui fosse transcrita, 
na íntegra, como também essa informação a respeito 
da decisão do Tribunal Superior Eleitoral.

Gostaria ainda de anexar documento que me foi 
ontem enviado por inúmeros cidadãos ligados a Orga-
nizações Não Governamentais, que propõem a nós, 
do Congresso Nacional, a realização de plebiscito. 
Assinam, dentre outros, os responsáveis pelo Instituto 
pela Revitalização da Cidadania, assim como o Prof. 
Luiz Carlos Merege e outros que assinam. Inclusive 
eu também assinei este documento.

Srª Presidenta, avalio como muito próprio que 
venhamos todos, inclusive...

(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

... os Senadores da oposição, críticos da iniciativa do 
plebiscito, a pensar em como essa é uma proposta 
aberta, sujeita a ponderações, modificações, sugestões 
de todos os membros do Congresso Nacional, sejam 
da situação, sejam da oposição.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigada, Senador.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – E, 
se começarmos a trabalhar imediatamente, isto poderá 
se tornar uma realidade: a consulta ao povo brasileiro.

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e 
§2º, do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigada, Senador Suplicy.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – A Presidência lembra às Sras e aos Srs. Par-
lamentares que está convocada sessão conjunta do 
Congresso Nacional, a realizar-se amanhã, quarta-
-feira, às 12h, no plenário da Câmara dos Deputados, 
destinada a comunicações da Presidência, leitura de 
vetos presidenciais e demais expedientes.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Srª Presidenta, pela ordem.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Imediatamente, Senador Rodrigo Rollemberg.

Com a palavra, pela ordem, o Senador Rodrigo 
Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presiden-
ta, só para registrar, com muita tristeza, o falecimento 
de um amigo, uma pessoa extremamente querida em 
Brasília, o empresário Jorge Ferreira.

Jorge foi um militante político, poeta, agitador 
cultural, além de empresário, um dos grandes per-
sonagens da vida política e cultural de nossa cidade.

Mineiro de Cruzília, formou-se na Universidade 
Federal de Minas Gerais em Juiz de Fora e chegou a 
Brasília em 1985, para trabalhar como professor da 
Fundação Educacional do Distrito Federal.

Militou politicamente. Era um militante do Partido 
dos Trabalhadores e, em 1989, fundou o Feitiço Mineiro, 
assumindo definitivamente seu perfil de empresário no 
ramo da alimentação e no ramo da cultura.

O Feitiço Mineiro, além de outros estabelecimen-
tos abertos posteriormente pelo empresário Jorge 
Ferreira – Jorge do Feitiço, como era conhecido –, foi 
um ambiente de bastante incentivo à produção cultu-
ral do Distrito Federal e de todo o País. É o ponto de 
encontro da cultura brasileira.

Ele também criou a revista Tira Prosa, que circu-
lou por dois anos e meio e foi listada como uma das 
melhores revistas culturais do País.

Com muita tristeza, faço este registro do faleci-
mento do Jorge Ferreira e manifesto solidariedade aos 
familiares, amigos, parceiros, funcionários e compa-
nheiros de lutas e de sonhos de Jorge Ferreira, com 
a certeza de que a nossa cidade está mais triste hoje.
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Era esse o registro que gostaria de fazer, Sr. 
Presidente.

Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg, 
a Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, 
Presidente.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, 
Sr. Presidente.

Gostaria de também me solidarizar com o voto 
de pesar do Senador Rodrigo Rollemberg em home-
nagem a Jorge Ferreira, do Feitiço Mineiro, do Mer-
cado Municipal, do Bar Brahma. Foi uma pessoa que 
animou extraordinariamente a vida cultural de Brasília, 
amigo pessoal de tantos de nós, inclusive meu próprio. 
Diversas vezes convidou meus filhos para ali canta-
rem. Então, aos amigos e familiares de Jorge Ferreira 
o meu abraço solidário, o meu sentimento de pesar.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª, pela ordem.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
há quatro requerimentos de minha autoria em condi-
ções de serem votados: o Requerimento nº 168, de 
2013; o Requerimento nº 201, de 2013; o Requeri-
mento nº 523, de 2013; e, por último, Requerimento 
nº 972, de 2011. Gostaria que V. Exª, se possível, os 
submetesse à votação.

Aproveito o ensejo para fazer um registro: a re-
vista CartaCapital desta semana trouxe uma nota in-
teressante:

Bonificação aos Amigos – Denúncia
À frente do Senac Rio, entidade sem fins lu-
crativos, Orlando Santos Diniz distribuiu par-
ticipação nos lucros à sua turma.

Ou seja, uma empresa do Sistema S, Sr. Pre-
sidente, mantida com recursos públicos, está distri-
buindo lucros. A revista diz que o Sr. Orlando Santos 
Diniz, além de tantas denúncias já feitas contra esse 
moço, esse presidente, ele agora, então, distribui R$3 
milhões “a título de reajuste variável, espécie de parti-
cipação nos lucros”.

Continua:

Há dois abusos flagrantes nessa história. Sua 
mulher, [Srª] Daniele Paraíso de Andrade, fi-
gura entre os beneficiados. E o Senac é uma 
instituição sem fins lucrativos (em 2010, regis-
trou, inclusive, déficit de 23,9 milhões de reais).

Diniz tentou interromper por vias judiciais o 
trabalho de uma comissão de inquérito aberta 
pelo conselho nacional do Senac e a contrata-
ção da auditoria (...) para uma perícia técnica. 
A comissão vai analisar a intervenção.

Mas, só para finalizar: foram 221 beneficiados 
nessa distribuição de lucro. Entre esses beneficiados, 
encontra-se a esposa do presidente.

Eu tenho dito aqui a este Congresso Nacional 
que o Sistema S tem que ser observado com muito 
carinho, porque o Sistema S recebe R$20 bilhões/ano 
de dinheiro público. Agora o presidente do Senac do 
Rio de Janeiro está distribuindo lucro. Que lucro? Está 
distribuindo dinheiro público aos seus funcionários, in-
clusive à sua senhora.

Muito obrigado, Sr. Presidente, e aguardo a apro-
vação dos nossos requerimentos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos consultar os Líderes sobre 
a tramitação dos requerimentos a que V. Exª se refere. 
Foram requerimentos apresentados antes da Ordem do 
Dia e é o procedimento que o Regimento recomenda.

Senador Cícero Lucena, eu não sei se nós po-
deríamos combinar um procedimento. É que eu acabo 
de chegar, V. Exª, com muita razão, pediu a palavra, já 
estava inscrito. Mas nós poderíamos deixar sua ins-
crição para logo após a Ordem do Dia? Ou, se V. Exª 
quiser falar, fazer uma comunicação inadiável...

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Na verdade, Presidente, o meu discurso é bastante 
rápido. Fui trocado de posição, outros falaram e depois 
pediram pela ordem...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª e, logo em segui-
da, nós começaremos a Ordem do Dia.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Obrigado, Sr. Presidente.

Srªs e Srs. Senadores, nós estamos vivendo dias 
importantes no Brasil. Eu diria mais, são dias verda-
deiramente cruciais na vida da Nação, que certamente 
entrarão para a nossa História. Cansada da corrupção 
e das práticas políticas que não atendem seus legíti-
mos anseios, a população foi às ruas em muitas cida-
des do Brasil. Foi um movimento cívico, e está sendo 
também, inesperado e avassalador, que nos mostrou 
a todos o tamanho da insatisfação popular. As pes-
quisas de opinião mostram que nada menos de 81% 
da população estão de acordo com as manifestações 
e com o clamor das ruas por uma vida melhor e um 
País mais digno.

Cabe agora a nós, homens públicos com respon-
sabilidade, dar respostas consistentes e adequadas 
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a essas demandas lamentavelmente não atendidas 
nos últimos dez anos. É preciso reduzir a corrupção, 
melhorar sensivelmente a Administração Pública, com 
eficiência e com capacidade de prover a população 
com serviços de qualidade na saúde, na justiça, na 
segurança pública, na educação. Especialmente na 
educação como também na mobilidade urbana.

Não há, na história recente da humanidade, um 
país desenvolvido que tenha atingido essa condição 
sem o apoio de um sólido sistema público de educa-
ção. Ela é a base. Ela é a base de tudo. Sem educa-
ção, não se constrói uma nação – com o perdão da 
rima involuntária. Com ela, tudo se torna mais fácil, 
tudo se torna viável. Sem ela, só temos a ignorância 
e o obscurantismo.

A população certamente sabe, porque clama por 
boas escolas gratuitas para os seus filhos, e é nelas 
que se encontra a igualdade de oportunidade para 
todos, fundamento sagrado de qualquer democracia.

Resolver o problema da educação num País com 
quase 200 milhões de habitantes, 8,5 milhões de km2 
de extensão – e é tanta a grandeza da desigualdade 
–, obviamente, não é tarefa fácil, nem que se realiza 
do dia para a noite, mas há que começar logo e por 
algum lugar, para estruturar o sistema de ensino de 
que tanto necessitamos.

Aqui mesmo, no Congresso Nacional, certamente 
há muitas ideias boas caldeadas pela experiência de 
cada parlamentar e pelo nosso contato com a popu-
lação para ajudar nessa tarefa. Contudo, dada a fúria 
legiferante do Poder Executivo, que nos inunda de 
medidas provisórias e impõe constantemente a sua 
pauta, esses projetos ficam para trás, relegados ao 
esquecimento.

Há, na Câmara dos Deputados, nada menos do 
que 806 projetos de lei e 57 propostas de emendas à 
Constituição sobre o tema da educação aguardando 
exame da Casa. Aqui, no Senado, tramitam 221 projetos 
de lei e 21 propostas de emendas à Constituição rela-
tivos a esse assunto tão relevante para a vida do País.

De minha própria autoria, há oito projetos de lei e 
uma proposta de emenda à Constituição apresentados 
a esta Casa. Sem qualquer intuito de promoção social, 
incabível neste momento, cito apenas como exemplo 
de matérias que podem ajudar a aprimorar o sistema 
público de educação no Brasil, tornando-o apto a pre-
parar nossa juventude para o trabalho e para a vida. 
Para ficar com apenas uma dessas iniciativas, quero 
citar a PEC que apresentei com o objetivo de instituir o 
ensino fundamental em tempo integral até 2022, com 
índice anual não inferior a 6% do conjunto das turmas 
ou estabelecimento de ensino, ou mediante ampliação 
progressiva da carga horária diária, incluindo o tempo 

para refeição em todas as turmas ou estabelecimentos 
de ensino simultaneamente.

Para atender esse aumento de serviço, indiquei 
também na proposta as fontes de recursos necessá-
rios. Creio que não haja dúvida sobre o ganho que a 
aprovação desse projeto traria para a Nação com uma 
educação de tempo integral. Não tenho dúvida tam-
bém, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que en-
tre as 1.105 proposições que tramitam no Congresso 
Nacional sobre educação haja iniciativas valiosíssimas 
para atender o anseio da população e para fazer o 
Brasil o que precisa nesse campo. Como prova disso, 
posso citar, por exemplo, a PEC nº 32, de 2013, a ser 
discutida, de autoria do eminente Senador Cristovam 
Buarque, reconhecido especialista nessa matéria. Essa 
PEC, que teve como origem audiências públicas na Co-
missão de Educação desta Casa, propõe que a União 
garanta o financiamento de educação básica pública.

De acordo com a proposta, caberá ainda à União 
garantir a equalização de oportunidades educacionais 
e padrão uniforme de qualidade das diversas etapas 
e modalidades da educação básica pública, median-
te garantia de carreira nacional dos profissionais de 
educação e dos serviços educacionais, incluindo a 
construção, o equipamento, bem como assistência 
técnica e financiamento aos Estados, ao Distrito Fe-
deral e aos Municípios.

Vejo como inegável o mérito da proposta do Se-
nador Cristovam Buarque, até porque, segundo dados 
contidos no texto da própria PEC, na educação básica, 
os Municípios são responsáveis por 23,3 milhões de 
estudantes; os Estados, por 19,4 milhões; e a União 
por apenas por 257 mil alunos.

No entanto, segundo os dados da Secretaria do 
Tesouro Nacional apresentados à Comissão de Educa-
ção, em 2010, coube à União 57,6% da arrecadação, 
enquanto os Estados ficaram com 24,7% e os Municí-
pios com apenas 18,3%. Trata-se de um descompasso 
que precisa ser corrigido, a menos que a ampla base de 
sustentação do Governo Federal não queira e despreze 
o maior pacto que precisa existir para que possamos 
enfrentar essa crise, que é o Pacto Federativo de uma 
melhor redistribuição das suas receitas.

Assim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o 
que desejo deixar como sugestão nesta Casa, hoje, 
é que já temos muitas matérias primas, de excelente 
qualidade, para trabalhar em benefício do aprimora-
mento da educação no Brasil. Basta tão somente que 
tenhamos vontade política e espírito colaborativo, para 
que encontremos aqui mesmo, no Congresso, as so-
luções que a Nação reclama. É preciso também que o 
Governo Federal saiba fazer concessões e não queira, 
como de hábito, impor as suas vontades ao Parlamento.
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Além disso, temos dois assuntos relevantes a 
apreciar nesta Casa: o projeto do governo que desti-
na os recursos dos royalties do petróleo, oriundos da 
camada do pré-sal, à educação e o Projeto de Lei, 
na Câmara, nº 103, de 2012, também de iniciativa do 
Executivo, que institui o Plano Nacional de Educação.

Mesmo que possa haver divergência, parece-me 
indiscutível que o Brasil precisa dispor de mais recur-
sos para a educação, notadamente para a educação 
básica pública, para que se possa oferecer uma es-
cola efetivamente capaz de proporcionar igualdade de 
oportunidades a todas as crianças e jovens brasileiros.

Mas como que a sustentar a tese que defendo 
nesta tribuna hoje, Sr. Presidente, é curioso notar que 
o projeto do governo que destina royalties do pré-sal 
para a educação tramita apensado a um projeto de 
2007, de autoria do Deputado Brizola Neto.

Como se vê, já havia no Congresso a ideia de 
que parte dos royalties da exploração do petróleo 
deveria ajudar a financiar a educação, e a intenção 
do governo, que parecia inédita, na verdade, não é. 
Mas o momento é outro, e precisamos nos despir de 
antagonismo com o exame desse projeto e do Plano 
Nacional de Educação, também de iniciativa do Poder 
Executivo, em obediência ao que estabelece ao art. 
214 da Constituição Federal, com a redação dada na 
Emenda nº 59, de 2009.

Repito, ao encerrar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores: as boas ideias já estão disponíveis no 
Congresso Nacional. Não precisamos reinventar a 
roda; precisamos apenas saber como movimentá-la 
em favor da população, em busca de um Brasil melhor, 
mais justo e mais digno.

Cabe a nós, que temos um mandato popular, 
trabalhar e fazer melhor, provando aos milhares que 
foram às ruas, em todo o Brasil, e à larga maioria da 
população que nos apoia, que a representatividade 
política funciona e é um dos esteios fundamentais da 
democracia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Cíce-
ro Lucena.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – 

ORDEM DO DIA
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 

– Sr. Presidente, pela ordem.
Há três requerimentos que têm que ser votados 

antes da Ordem do Dia, salvo melhor juízo.
Assim, Sr. Presidente, eu gostaria que fossem 

colocados em votação esses três requerimentos que 

devem que ser votados antes da Ordem do Dia, salvo 
melhor juízo, repito.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu quero consultar os Srs. Líderes 
partidários.

Este, o encaminhamento que o Regimento man-
da que nos façamos: em sessão anterior, foi lido o Re-
querimento nº 148, de 2009, do Senador Armando 
Monteiro, solicitando o adiamento da votação do Re-
querimento nº 91, 2013, do Senador Ataídes Oliveira, 
de informações ao Tribunal de Contas da União, com 
a finalidade de submetê-lo previamente à apreciação 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Eu consulto os Srs. Líderes se posso colocar o 
requerimento em votação, bem como outros requeri-
mentos. São quatro no total.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo, pela ordem.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Era exatamente isso, 
Sr. Presidente, que gostaria de sugerir a V. Exª.

Há outros requerimentos que, não obstante a 
condução de V. Exª com relação às matérias que es-
tão previamente agendadas, poderão ser votados já 
agora, requerimentos de urgência, requerimentos que 
podem constar da pauta.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – São requerimentos de auditoria do Tribu-
nal de Contas da União pedidos pelo Senador Ataídes. 
Temos sobre a mesa – e já o li – um requerimento do 
Senador Armando Monteiro, solicitando o adiamento 
da votação do requerimento.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Há também outros requerimentos para serem votados 
na sessão de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E outros quatro requerimentos.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
V. Exª os tem pautados? Requerimentos de urgência 
para as próximas sessões.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – São requerimentos de calendários es-
peciais e de urgência.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Calendários especiais e de urgência. É o que pergunto 
a V. Exª: estarão para ser pautados? Qual seria a hora 
da apreciação desses requerimentos?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Esses requerimentos, se nós tivésse-
mos que votá-los hoje teria de ser agora, neste exato 
momento.
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O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – É 
essa a pergunta que faço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Neste exato momento da sessão.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pela ordem, o Senador Ricardo Ferraço.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
há também, de minha autoria, alguns requerimentos 
que tratam de apensamento de propostas que têm o 
mesmo objeto e das quais sou Relator na Comissão de 
Constituição e Justiça. São projetos que tratam de um 
tema muito caro, muito importante de ser enfrentando, 
relacionado à maioridade penal, relacionado ao aper-
feiçoamento do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A leitura e a deliberação desses requerimentos 
são de fundamental importância para o ordenamento 
dos trabalhos legislativos.

Apelo, pois, a V. Exª que também esses requeri-
mentos possam ser deliberados.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se não houver objeção da Casa, em-
bora esse requerimento do Senador Ricardo Ferraço 
esteja pautado para uma outra sessão, nós poderemos 
antecipar a sua apreciação, desde que, como disse, 
não haja objeção dos Líderes partidários.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 
AP) – Tenho objeção, Sr. Presidente, ao requerimento 
do Senador Ricardo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento do Senador Ricardo 
Ferraço já está pautado. Não havendo objeção, fica-
rá pautado para o específico dia em que foi previsto 
na pauta.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– O meu apelo a V. Exª é para que possamos pautá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não havendo objeção, nós vamos colo-
car em votação o requerimento do Senador Armando 
Monteiro, solicitando adiamento da votação do Reque-
rimento nº 91, de 2013.

Os Srs. Senadores que concordam…
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 

– Presidente, nesse requerimento de autoria do Sena-
dor Monteiro, há meses, ele pedia 30 dias. Ele pedia 
30 dias! Esses 30 dias já decorreram, não é? O adia-
mento já foi concedido a ele.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento do Senador Armando 
Monteiro é novo, e o Regimento da Casa permite que 

sejam apresentados até dois requerimentos. É exata-
mente por isso…

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Eu não tenho essa informação, Sr. Presidente. Esse 
requerimento está datado de quando, Sr. Presidente, 
por favor?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Responderei já a V. Exª. (Pausa.)

O requerimento do Senador Armando Monteiro 
foi lido no dia 12 de março de 2013. É o Requerimento 
nº 148, de 2013.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Nesse requerimento de março, S. Exª pede 30 dias, 
já decorridos. E o segundo?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Ele só começa a contar o prazo depois 
de votado, Senador Ataídes.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Depois que for votado?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sim.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– V. Exª diz que há um segundo requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª está me perguntando sobre duas 
coisas diferentes, completamente diferentes. Houve o 
Requerimento nº 104, que foi votado no dia 27 de fe-
vereiro, para 30 dias.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Ok.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Transcorreram os 30 dias e foi apre-
sentado requerimento no dia 12 de março, que é este 
requerimento que será prioritariamente votado, na for-
ma do Regimento.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Vamos votá-lo hoje?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vamos votá-lo hoje.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Perfeito, Sr. Presidente.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Jarbas Vasconcelos, pela or-
dem.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB – 
PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, 
eu pediria a V. Exª, se possível, para colocar em pauta 
a PEC nº 18.

Essa PEC, da minha autoria, estabelece a com-
petência para o Supremo Tribunal julgar, quando con-
denados, parlamentares por crime de improbidade ad-
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ministrativa. Assim, a palavra final fica com o Supremo, 
e acaba essa polêmica.

Nós temos o apoio, inclusive, do Senador José 
Agripino e do Senador Aloysio Nunes, que estão pre-
sentes aqui, temos o apoio do PSB, por meio de Rol-
lemberg, e eu pediria a V. Exª, porque tenho certeza 
que isso tem um bom eco na rua, porque define isso 
definitivamente, é uma definição, e eu acho que é uma 
coisa positiva para a pauta que V. Exª, hoje, comanda 
aqui no Senado. É a PEC nº 18.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu quero comunicar ao Senador Jarbas 
Vasconcelos e aos Srs. Senadores que, na última reu-
nião, foi colocado aqui pelo Senador Aloysio que, com 
relação a propostas de emenda à Constituição, seria 
importante, antes de nós aprovarmos um calendário 
especial, votar na Comissão em que está tramitando, 
no caso a Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania. Foi esse o entendimento que foi verificado na 
última reunião aqui na Casa.

Mas eu quero aproveitar a oportunidade para 
fazer um apelo ao Senador Vital do Rêgo, que é o 
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, 
para que nós possamos priorizar a apreciação dessa 
proposta de emenda à Constituição na Comissão de 
Constituição e Justiça, para que, na sequência, nós 
possamos colocá-la na Ordem do Dia.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – Pronto, Presidente. É a PEC nº 18. Se V. Exª 
puder reiterar para o Presidente da Comissão de Cons-
tituição e Justiça...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É a PEC nº 18, que tem como Relator 
o Senador Eduardo Braga.

Nós estamos votando, Srs. Senadores – eu vou 
recolher os votos –, o requerimento do Senador Ar-
mando Monteiro solicitando o adiamento da votação 
do Requerimento nº 91, do Senador Ataídes. (Reque-
rimento nº 148, de 2013).

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 

– Eu rejeito o requerimento. Falando pela Minoria, eu 
rejeito o requerimento do Senador Monteiro.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Contra o voto do Senador Ataídes Oli-
veira.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Falando pela Minoria, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Ata registrará a manifestação de V. 
Exª e também do Senador Aloysio Nunes.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
V. Exª me fez uma consulta e eu estou devolvendo a 
resposta a V. Exª. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Estou esperando apenas o Senador Eduardo Braga, 
que é o Relator dessa proposta de emenda à Consti-
tuição do Senador Jarbas Vasconcelos, concluir o seu 
relatório. Tão logo entregue o relatório, será priorizado 
com a mesma urgência que esta Presidência tem dado 
a outras matérias.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
pela ordem, só para um esclarecimento. Esse reque-
rimento de adiamento do Senador Monteiro refere-se 
aos três requerimentos de minha autoria que teriam 
que ser votados antes da Ordem do Dia? Refere-se 
aos três ou somente a um, Sr. Presidente? A um re-
querimento?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Refere-se a um requerimento: o Re-
querimento nº 91.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Então nós podemos votar os outros dois? Inclusive, 
há um que está na Ordem do Dia, Sr. Presidente, que 
é o 423.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Ataídes de Oliveira pede que 
nós façamos a votação de três outros requerimentos 
de sua autoria. Se não houver objeção da Casa, nós 
vamos fazer a votação desses requerimentos.

Há, porém, sobre a mesa, Requerimento nº 734, 
de 2013, de adiamento da votação do Requerimento 
nº 201, de 2013, para que a matéria seja examinada 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É 
um requerimento do Senador Clésio Andrade.

É o seguinte o Requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO  
Nº 734, DE 2013

Adiamento da Votação para audiência de 
Comissão

Nos termos do art. 315 combinado com o art. 279, 
I, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro 
o adiamento da votação do Requerimento nº 201, de 
2013, a fim de que sobre ele seja ouvida a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), para aná-
lise da constitucionalidade da matéria.

Sala das Sessões, de 2013. – Senador Clésio 
Andrade.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vou colocar em votação o requerimento 
do Senador Clésio Andrade.

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimen-
to do Senador Clésio Andrade permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

Aprovado o requerimento do Senador Clésio An-
drade, contra o voto do Senador Ataídes de Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Temos outro requerimento do Senador 
Ataídes, Srs. Líderes partidários, solicitando ao Tribu-
nal de Contas da União informações referentes à re-

muneração, no período de novembro a dezembro de 
2012 e janeiro de 2013, dos Presidentes e Diretores 
da Confederação Nacional da Indústria, Confederação 
Nacional do Comércio, Confederação Nacional dos 
Transportes, Confederação Nacional da Agricultura 
e Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB).

Há, sobre a mesa, requerimentos, respectiva-
mente, de adiamento da votação e de audiência da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre 
o Requerimento nº 168. É um requerimento de adia-
mento da votação do requerimento.

São os seguintes os requerimentos:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os Srs. Senadores que aprovam os re-
querimentos de adiamento da votação do requerimento 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovados, contra o voto do Senador Ataídes, 
do Senador Roberto Requião e do Senador Aloysio 
Nunes Ferreira. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Srs. Senadores, considerando a extensa 
pauta de matérias a ser votada pelo Senado Federal e 
tendo em vista, fundamentalmente, a sugestão do Se-
nador Aloysio Nunes Ferreira, a Presidência comunica 
ao Plenário que todas as sessões do Senado Federal 
até o dia 17 de julho, dia, portanto, em que começará 
o recesso parlamentar, serão deliberativas ordinárias. 
Neste sentido, a Presidência esclarece à Casa que, 
nas sessões de segunda-feira, a Ordem do Dia se ini-
ciará às 17 horas e que, nas sessões de sexta-feira, a 
Ordem do Dia se iniciará às 10 horas.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Pela ordem, Sr. Presidente, só para finalizar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Ataídes.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Nossos pares 
são ligeiros. Parabéns a eles!

Agora, há, sobre a mesa, o último requerimento, 
o Requerimento nº 423, em que solicito a criação de 
uma comissão temporária para analisar o arcabouço do 
Sistema S. Eu gostaria de saber de V. Exª se podemos 
colocá-lo em votação agora ou tão somente durante a 
Ordem do Dia, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento a que V. Exª se refere 
trata de matéria de Ordem do Dia. Então eu, desde já, 
recomendo à Secretaria-Geral da Mesa Diretora do 
Senado Federal que o inclua, portanto, na Ordem do 
Dia, como pede o requerimento do Senador Ataídes, 
na forma do Regimento.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Obrigado, Sr. Presidente.

Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 

revisão do orador.) – É só para fazer uma indagação a 
V. Exª, porque havia uma deliberação, a partir da ses-
são de quinta-feira, no que diz respeito à apreciação 
das matérias no dia de hoje. V. Exª havia anunciado, 
inclusive, a votação da extensão do Simples para os 
advogados, havia uma discussão envolvendo a pró-
pria questão dos royalties do petróleo e a votação da 
emenda à Constituição, relatada pelo nobre Relator 
Eunício Oliveira, que trata do Ficha Limpa.
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Parece-me que essas duas matérias já tramita-
ram inclusive nas comissões e têm parecer. Estando 
maduras, portanto, nós poderíamos apreciá-las no 
dia de hoje.

A terceira matéria é uma que V. Exª traz à pauta, 
ainda com a ponderação, feita na semana passada, de 
que nós retardaríamos, ou melhor, levaríamos à Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania e à Comissão 
de Educação a discussão sobre o PNE, mas faríamos 
aqui a apreciação da matéria que veio da Câmara dos 
Deputados que trata da distribuição de royalties para 
a educação e para a saúde.

Esta matéria de hoje, inclusive, será relatada pelo 
Senador Eduardo Braga, com as devidas alterações 
que ponderamos a V. Exª no Colégio de Líderes e tam-
bém durante toda essa discussão aqui no dia de hoje. 

Então, indago de V. Exª se está mantido esse 
calendário e, consequentemente, também já peço a 
V. Exª a discussão envolvendo a questão do projeto 
de passe livre, agora de autoria de todo o Senado, en-
cabeçado por V. Exª, tendo em vista a apreciação, na 
manhã de hoje, por parte da Comissão de Assuntos 
Econômicos, de matéria correlata, que trata de deso-
neração de diversos itens com o objetivo de baratear 
as tarifas de transporte... Portanto, lá na Comissão de 
Assuntos Econômicos, a matéria foi aprovada e eu tive 
oportunidade, inclusive, de subscrever uma emenda 
tratando da própria questão de ICMS... Então, o que 
pergunto a V. Exª é se esse encaminhamento dado aos 
royalties e ao PNE V. Exª aplicará na questão envol-
vendo o passe livre com a própria questão no que diz 
respeito a desonerações e à própria questão de fontes 
de financiamento para a questão do passe livre, ma-
téria que V. Exª está pautando para o dia de amanhã. 

Então, portanto, só para ficar claro o encaminha-
mento, já que nós votaremos esses três projetos hoje, 
eu gostaria de entender, ouvindo de V. Exª, como é que 
vamos discutir essa pauta de amanhã. 

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em seguida, concederei a palavra ao 
Senador Aécio e, depois, ao Senador Sérgio Souza. 

Primeiro, quero responder as perguntas que fo-
ram feitas pelo Senador Walter Pinheiro.

Dentre as matérias da pauta de hoje, nós temos 
três matérias importantíssimas que vamos destacar: 
o Supersimples dos advogados, a primeira das ma-
térias importantes que será apreciada, a emenda do 
Ficha Limpa para os três Poderes da República e os 
royalties do petróleo para educação e saúde, na forma 
aprovada na Câmara dos Deputados.

Com relação ao Plano Nacional de Educação, 
na semana que passou, nós fizemos, aqui, o acordo 
inicial de que teríamos uma votação do Plano na Co-
missão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira e 
que, em seguida, seria proposta uma audiência pública 
da Comissão de Educação e das outras Comissões 
por onde tramitaria o Programa Nacional de Educação.

E com relação ao Reitup, esse projeto foi apro-
vado hoje na Comissão de Assuntos Econômicos. Ele 
tramitou terminativamente lá na Comissão de Assuntos 
Econômicos e só será apreciado pelo Plenário do Se-
nado Federal na hipótese de haver recurso para sua 
apreciação aqui pelo Plenário.

Eram estas as informações que eu gostaria de 
dar à Casa.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aécio Neves.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Uma 
questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª para uma ques-
tão de ordem.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, V. Exª se lembra-
rá bem de que há praticamente dois anos, em 2011, 
o Senador José Sarney, que acaba de passar por 
mim, propôs ao Senado a criação de uma comissão 
temporária que tinha por objetivo elaborar projetos de 
modernização no sistema político-partidário brasileiro.

Essa comissão, que teve como Relator o Senador 
Dornelles, produziu inúmeros textos, Presidente Re-
nan, que foram submetidos, como previa o Regimento, 
à Comissão de Constituição e Justiça. Lembro a V. Exª 
apenas alguns dos temas que foram objeto de delibe-
ração por parte da Comissão de Constituição e Justiça. 

Um deles, a PEC nº 37, relatada pelo Senador 
Luiz Henrique, dizia respeito à questão da suplência 
de Senadores; outro discutia a questão das coligações 
partidárias e teve como Relator o Senador Valdir Raupp; 
outro falava de um tema, latente hoje, que era o finan-
ciamento de campanhas e foi relatado pelo Senador 
Aloysio Nunes, que teve o seu relatório vencido, mas 
outro foi apresentado na comissão. 

Outra PEC, a de nº 43, falava sobre os sistemas 
eleitorais.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Há uma minha também.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Co-
mecei pela de V. Exª, Senador Eunício.

Todas elas foram aprovadas na Comissão de 
Constituição e Justiça.
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Mas existe outra PEC, relatada pelo Senador 
Romero Jucá, de nº 42, que acrescentava ao § 3º 
do art. 45 da Constituição uma exigência. Dizia essa 
proposta que, caso o sistema eleitoral fosse alterado, 
essa alteração seria, obrigatoriamente, aprovada em 
referendo para entrar em vigor.

Quero apenas dizer a V. Exª, Senador Renan, 
que, depois de muitas discussões que reuniram um 
colegiado extremamente representativo do Senado 
da República, depois um trabalho exaustivo do Sena-
dor Dornelles, permitiu-se que alguns temas fossem 
elencados por esta Casa como prioritários.

Foram votados pela Comissão de Justiça. Inclusi-
ve, eu vi um importante, relatado pelo Senador Eunício, 
e outro, repito, que determinava que quaisquer temas 
da reforma política fossem submetidos a referendo, 
portanto, à aprovação da população.

Solicito a V. Exª, Senador Renan, que a PEC 42 
– que já esteve na Ordem do Dia do plenário no dia 
29 de junho de 2011 e depois de encerradas as cinco 
sessões de discussão foi retirada –, no momento em 
que se busca elencar propostas importantes, não ape-
nas para esse ou aquele partido, mas para o País, seja 
imediatamente incluída também na Ordem do Dia. Acho 
que ela sinaliza, de forma muito clara, para decisões 
tomadas com serenidade, respeitando o Regimento e 
a vontade da população, através dos seus represen-
tantes. Eu acredito, Senador Renan, que era uma for-
ma adequada de respondermos a algumas aflições, a 
algumas angústias, sem rompermos com aquilo que 
é fundamental, o respeito ao Regimento desta Casa.

Solicito, portanto, a V. Exª a inclusão dessa Pro-
posta de Emenda à Constituição na Ordem do Dia. A 
origem dela foi uma proposta do Presidente José Sar-
ney, enquanto Presidente desta Casa.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu quero comunicar ao Senador Aécio 
Neves que essa proposta, que é uma proposta que 
exige quórum qualificado, que altera a Constituição 
Federal, vem em muito boa hora. Quero combinar com 
V. Exª um procedimento, de ouvirmos os Líderes par-
tidários sobre a inclusão dessa matéria na Ordem do 
Dia, como fizemos com as demais.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Eu 
solicito a V. Exª que faça isso. Eu não acredito que ha-
veria objeção, já que ela foi aprovada, se não estou 
enganado, por unanimidade, na Comissão de Consti-
tuição e Justiça. Repito, o Relator foi o Senador Rome-
ro Jucá. Ela nos coloca, Senador Renan, permita-me 
dizer, no leito natural das coisas, respondendo com 
objetividade a demandas que existem sem atropelar 

o processo legislativo e mesmo a democracia repre-
sentativa, que é a que nos rege hoje, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Faremos isso com muita satisfação, 
Senador Aécio Neves.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu tinha prometido conceder a palavra 
ao Senador Sérgio Souza, mas inverto para conceder, 
pela ordem, à Senadora Ana Amélia. Deixarei o Sena-
dor Sérgio Souza para logo em seguida.

Com a palavra, V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Presidente 
Renan Calheiros.

Fui Relatora, na Comissão de Educação, do PLS 
242, de 2007, da ex-Senadora Ideli Salvatti, que trata-
va da inclusão de novas categorias no Simples. Uma 
matéria importante porque várias categorias, corre-
tores de seguros, representantes comerciais, todos 
estavam pleiteando o mesmo direito, assim como os 
advogados, os serviços de advocacia.

Fui também autora nesta Casa do requerimento 
de urgência para inclusão na pauta da matéria que 
está hoje em primeiro lugar, o Projeto de Lei do Se-
nado nº 105, de 2011, complementar, do meu querido 
Presidente Ciro Nogueira. Com o Senador Gim Argello, 
que é o Relator, na CCT, do 242, combinamos que é 
melhor um pássaro na mão do que dois voando. Se 
aguardarmos a votação das outras categorias, que 
também são relevantes, poderemos correr o risco de 
não votar nem a questão dos advogados, nem as de-
mais categorias.

Então, eu queria reforçar a necessidade de vo-
tarmos hoje essa questão relacionada ao Simples 
para os advogados; posteriormente, com o apoio do 
Senador Gim Argello, as demais categorias, para não 
haver retardamento. E ratificar que também fui autora 
do requerimento para inclusão na pauta dessa maté-
ria, a pedido do Senador Ciro Nogueira.

Obrigada, Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Sem revisão do ora-

dor.) – Sr. Presidente, tendo sido citado mais de uma 
vez pela nobre Senadora Ana Amélia, eu só gostaria 
de agradecer a ela e a todos os Senadores a compre-
ensão, tendo em vista que os advogados do Brasil se 
encontram aqui. É uma questão de justiça com eles. 
Está aqui o nosso Presidente da OAB do Distrito Fe-
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deral, que tanto lutou por isso, nosso querido Ibaneis, 
e todos os Senadores.

Esta é uma matéria que já está consensuada por 
todos, é o Simples do Advogado. Quanto aos outros 
Simples, estamos analisando e discutindo ainda com 
o Governo. Então, vamos fazer justiça com os advoga-
dos, com apoio do Presidente da CCJ, Senador Vital 
do Rêgo, com o apoio do nosso Presidente Sarney, 
com o apoio de todos os Senadores aqui presentes. 
Agradeço à Senadora Ana Amélia, porque sua ajuda 
foi fundamental.

Muito obrigado.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Edison Lobão Filho e Sena-
dor Randolfe.

O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de re-
querer preferência na votação do empréstimo do Ma-
ranhão, que está na mesa de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sendo matéria de maioria simples, não 
havendo objeção da Casa...

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Há um 
requerimento pedido na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, Presidente, por mim e pelo Senador Sérgio 
Souza.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Essa matéria seria apreciada extrapau-
ta, e nós a colocaremos imediatamente como segundo 
item da pauta, para que possamos avançar na pauta 
de votação.

Senador Randolfe.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Sr. Presidente...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presi-
dente, a Presidente da República encaminhou hoje a 
mensagem ao Congresso Nacional sobre o plebiscito.

Dentre os itens que a Presidente da República 
sugere ao Congresso Nacional para o plebiscito, as 
questões a oferecer ao povo brasileiro, a quinta ques-
tão a ser oferecida é o fim ou não do voto secreto no 
Parlamento.

Sr. Presidente, parece-me que essa é uma ques-
tão que diz claramente respeito ao Parlamento, é uma 
questão diretamente pertinente ao Parlamento.

E parece-me que podemos poupar... E eu sou um 
dos defensores do plebiscito, inclusive ontem ao visi-
tar a Presidente da República destaquei isso, a minha 

posição política, a posição política do meu partido é 
de defesa do plebiscito. Acho que o reclame que vem 
das ruas é de defesa da participação direta, mas acho 
também, Sr. Presidente, que esta é uma questão que 
o Congresso Nacional, de imediato, tem que resolver. 
De imediato e urgentemente resolver.

Este Senado já votou uma proposta que resolve 
em parte o fim do voto secreto no âmbito do Senado 
Federal. A Câmara dos Deputados não resolveu.

Esta Casa já demonstrou vontade política de re-
solver em tempo recorde as questões que estão vindo 
das ruas. E já demonstrou isso quando, na semana 
passada, votou rapidamente o projeto que declara 
corrupção crime hediondo.

Então, Sr. Presidente, eu sugiro que, da mesma 
forma, nós apresentemos – e acho que pode ser in-
clusive de iniciativa de V. Exª –, ou V. Exª pode solicitar 
urgência para projetos que tramitam aqui. Eu poderia 
sugerir um. Existe um, de iniciativa do Senador Paulo 
Paim, que acaba com o voto secreto em todas as ins-
tâncias, no âmbito do Senado Federal, inclusive para 
os vetos presidenciais, para eleições para Presidente, 
para cassação de parlamentar, para todos os casos. E 
V. Exª, na condição de Presidente do Congresso Na-
cional, poderia propor ao Presidente da Câmara dos 
Deputados que procedesse da mesma forma.

Parece-me que o último item aqui proposto pode 
vir a se tornar inócuo, visto que é uma matéria inerente 
concretamente ao Parlamento brasileiro: o fim do voto 
secreto. Nós poderíamos rapidamente, esta semana, 
já que V. Exª anunciou que vamos funcionar ininterrup-
tamente até o recesso, nestas duas semanas, apre-
sentar projeto, ou resgatar projeto e pôr fim definitivo 
ao voto secreto em todas as instâncias no Parlamento 
brasileiro, tornando dessa forma inócua essa questão 
do plebiscito e trazendo a necessidade de outra ques-
tão, que é uma sugestão que trago: a necessidade de 
introduzir a revogabilidade de mandato, a revogação 
popular de mandato no ordenamento jurídico brasilei-
ro, ou outra matéria atinente que, de fato, reforme as 
instituições políticas brasileiras.

Por isso, Sr. Presidente, essa é a sugestão que 
trago e a sugestão também do meu partido. O fim do 
voto secreto, como é uma matéria atinente ao Parla-
mento, eu creio que nós poderemos, aqui, dar o exem-
plo, para resolvê-la rapidamente.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Inácio; em seguida, o Sena-
dor Wellington; e vamos imediatamente começar a 
Ordem do Dia.



41746 Quarta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Só por um dever de consciência política e atento 
aos acordos, nós assumimos um compromisso, face 
à posição do Senador Alfredo Nascimento, de incluir 
a votação da PEC 17.

Então, é apenas uma questão de compromisso e 
de respeitá-lo, já que foi acordado com o Senador Al-
fredo – depois com o apoiamento do Senador Amorim 
e de outros Senadores aqui no plenário – que, inde-
pendentemente do resultado, a matéria seria colocada 
para votação, a PEC 17, de que sou Relator.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiramente, em 
relação à PEC 42, eu acho que precisamos discutir a 
hipótese de realizar aquela sessão geral de debates 
sobre esse tema, até porque é um tema que está muito 
vivo na sociedade e no meio político.

E aqui faço a defesa do plebiscito como uma 
medida adequada. Agora, é aguardar que o Judiciá-
rio apresente esse calendário – parece-me que pela 
Presidenta do TSE –, colocando já um prazo, não sei 
se oficial – até consulto isso –, de 70 dias, que seria o 
necessário. Então, nós teríamos que analisar sob esse 
prazo do Judiciário.

Mas, Sr. Presidente, eu queria aqui mesmo era, 
concordando com V. Exª, começando a Ordem do Dia, 
que pudéssemos tratar da pauta sobre a qual conver-
samos com o conjunto dos Líderes. E, aí, nós temos 
– e há consenso quanto a isso – a votação da Lei do 
Simples para os advogados. Nesse sentido, eu quero 
saudar aqui o Presidente da OAB do Piauí, o Presi-
dente Willian Guimarães, e o ex-Presidente Sigifroi; do 
outro lado, o Presidente Nacional da OAB, Dr. Marcus 
Vinicius Furtado Coêlho, que esteve hoje, inclusive, 
com V. Exª visitando aqui o Senado.

Enfim, creio que foi um tema já bastante debati-
do e discutido, e o de outras categorias também. Va-
mos analisar na forma adequada, discutindo com os 
setores, com o Governo. Como aqui o nosso conceito 
é de estar votando matéria em que há entendimento, 
quero apoiar V. Exª no sentido de abrirmos a Ordem 
do Dia para tratarmos desse tema, debatendo-o e, se 
Deus quiser, aprovando a Lei do Simples para os ad-
vogados de todo o Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Amorim. Em seguida, 
o Senador Rodrigo Rollemberg.

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só reforço 

aqui o pedido para que a gente possa votar a PEC 17 
como disse aqui o Senador Inácio Arruda. É uma jus-
tiça que se faz aos procuradores municipais. Apenas 
eles não são reconhecidos como procuradores.

Então, a gente faz aqui esse pedido para que a 
gente possa corrigir essa injustiça com a procuradoria 
municipal, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.

Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero re-
conhecer o esforço de V. Exª em colocar na pauta do 
Plenário, para apreciação imediata, a Proposta de 
Emenda à Constituição nº 3, de 2011, de minha auto-
ria, que reduz o número de assinaturas para projetos 
de iniciativa popular.

Em função de entendimento e a partir de uma co-
locação feita pelo Senador Aloysio Nunes, foi decidido 
que essas PECs serão apreciadas, em primeiro lugar, 
na Comissão de Constituição e Justiça, em regime de 
prioridade, e, em seguida, no Plenário da Casa.

É possível que ela seja apreciada e votada ama-
nhã no Plenário da CCJ. Caso efetivamente isso ocorra, 
Sr. Presidente, já quero solicitar a inclusão na Ordem 
do Dia de amanhã, no plenário, para que possamos 
iniciar a sua apreciação amanhã.

E quero aqui manifestar também apoio ao início 
imediato da Ordem do Dia para que possamos apreciar 
o projeto que garante a inclusão no Simples também 
dos escritórios de advocacia.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É exatamente isso que V. Exª colocou, 
Senador Rodrigo.

Nós temos, sobre a mesa, um requerimento que 
estabelece um calendário especial para a tramitação 
dessa importante matéria, que foi subscrita, em primei-
ro lugar, por V. Exª, que é, portanto, na forma do Re-
gimento, o autor da matéria que amplia a democracia 
participativa, e que, tão logo votemos lá na Comissão 
de Constituição e Justiça, nós votaremos esse calen-
dário especial para colocarmos essa matéria na Ordem 
do Dia, em caráter prioritário.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para informação 
de V. Exª, conforme V. Exª recomendou-me hoje pela 
manhã, nós já colocamos extrapauta essa matéria, 
o processado está nas mãos do Senador Lindbergh 
Farias. Essa matéria estava com o Senador Cássio 
Cunha Lima, que já tinha feito todos os estudos, mas 
houve um entendimento com o Senador Lindbergh 
Farias, que já tinha um trabalho anteriormente feito, 
com um estudo aprofundado no setor. Os Senadores 
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entenderam que o Senador Lindbergh procedesse aos 
estudos e prosseguisse com essa matéria. 

Amanhã vamos incluir extrapauta na CCJ o pro-
cessado e, amanhã à tarde, ela certamente estará 
pronta para ser votada em plenário, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Vital 
do Rêgo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 2 da pauta.

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 105, DE 2011–COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos  

do Requerimento nº 709, de 2013 – art. 36, II)

Projeto de Lei do Senado nº 105, de 2011-Com-
plementar, do Senador Ciro Nogueira, que 
altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006 (inclui serviços advocatí-
cios no Simples Nacional).

A matéria depende de Parecer da Comissão de 
Assuntos Econômicos.

Tenho a satisfação de conceder a palavra ao Se-
nador José Pimentel, para proferir parecer, em substi-
tuição à Comissão de Assuntos Econômicos.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Para 

proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te do Senado Federal, Senador Renan Calheiros, Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, essa matéria do Projeto 
do Lei do Senado Federal nº 105, de 2011, de autoria 
do Senador Ciro Nogueira, é uma matéria recorrente 
no Congresso Nacional.

Lembro que, desde 2006, quando nós aprova-
mos a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que é 
a Lei Complementar nº 123, daquele ano, este tema 
de incluir os advogados na tabela do Simples Nacional 
já estava presente.

Em 2008, o Congresso Nacional aprovou a Lei 
Complementar nº 128, criando o empreendedor indi-
vidual e, ali, novamente, essa matéria esteve presente 
e aqui, no Senado Federal, na época da votação, foi 
assumido um compromisso por todos os Líderes de 
que se faria uma complementação, que foi objeto do 
Projeto de Lei do Senado Federal nº 467, de 2008, em 
que constou novamente a inclusão dos advogados na 
tabela do Simples Nacional.

Esse processo evoluiu. Foi apresentada, nos 
últimos anos, uma série de projetos de lei que foram 
apensados ao Projeto de Lei nº 467, de 2008, um 
conjunto deles, e passou a tramitar em várias Comis-
sões do Senado Federal, tendo o privilégio de ter tido 
a Senadora Ana Amélia Relatora na Comissão de 

Educação do Senado Federal, com parecer favorável 
tanto aos advogados como também a um conjunto de 
outros profissionais liberais e também a incorporação 
de outras atividades. 

Em seguida, esse parecer substituto, com o con-
junto de projetos apensados, foi encaminhado à Co-
missão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática, tendo como Relator naquela Comissão 
o nobre Senador Gim Argello – nunca o chamo só de 
Gim –, que também apresentou o seu parecer favorável.

Em seguida, o Senador Ciro Nogueira apresenta 
o requerimento, pedindo o desapensamento do Projeto 
de Lei do Senado Federal nº 105 desse conjunto de 
projetos, e a sessão do Senado Federal assim aprovou. 
Em face disso, o PLS nº 105, de 2011, foi apartado e 
hoje, em face de requerimento de urgência aprovado 
por unanimidade nesta Casa, vem à apreciação. 

E o projeto de lei, Sr. Presidente, quando apre-
sentado, incorporava os advogados na Tabela III do 
Simples Nacional. Como é do nosso conhecimento, o 
Simples tem cinco tabelas: a Tabela I é destinada exclu-
sivamente ao setor do comércio; a Tabela II é destina-
da exclusivamente à indústria; a Tabela III é destinada 
às empresas prestadoras de serviços; e a Tabela IV 
ordena os profissionais liberais no Simples Nacional. 

Levamos ao conhecimento da Presidência da 
OAB Nacional e o ilustre Presidente, Sr. Marcus Vi-
nicius Furtado Coêlho, no dia 26 de junho de 2013, 
encaminha o Ofício nº 224, de 2013, dizendo que tem 
acordo para que a categoria dos advogados seja in-
corporada na Tabela IV da Lei Complementar nº 123.

Em face disso, Sr. Presidente, estou apresentando 
a emenda substitutiva para que os advogados sejam 
incorporados no art. 18, §5º, “c”, inciso VII, serviços 
advocatícios que referem-se exatamente à Tabela IV.

Em face dessa adequação à Tabela IV, foi ne-
cessário também alterar a ementa, já que a ementa 
precisava ser adequada a essa realidade, e a ementa 
passa a ser: 

Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, para permitir a opção pelo 
Simples Nacional às microempresas e às em-
presas de pequeno porte prestadoras de ser-
viços advocatícios, na forma da Tabela IV da 
referida lei complementar.

Portanto, Sr. Presidente, o que nós estamos apro-
vando nesta sessão é uma matéria de amplo conheci-
mento do Congresso Nacional, é uma matéria que já 
foi aprovada por unanimidade na Comissão de Educa-
ção, que tem parecer favorável do nobre Senador Gim 
na Comissão de Ciência e Tecnologia e que é fruto de 
um acordo político firmado em 2008. 
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Por isso, o nosso parecer, Sr. Presidente, é favo-
rável à sua aprovação, registrando que, após a criação 
do Simples, em 2006, nós saímos de 1,337 milhão 
de micro e pequenas empresas e estamos hoje com 
mais de 7,5 milhões de micro e pequenas empresas. 
E, com esse processo de incorporação dos advoga-
dos no Simples Nacional, nós temos a possibilidade de 
trazer mais algo em torno de 500 mil pessoas para o 
Simples Nacional, que são exatamente os advogados 
que estão inscritos na Ordem do Advogados do Brasil, 

nas secções estaduais, e que têm um potencial muito 
forte para se formalizarem, para contribuírem com a 
Previdência Social e, acima de tudo, regularizarem os 
seus trabalhadores.

Por isso, Sr. Presidente, o nosso voto é favorável 
e louvo o Senador Ciro Nogueira, autor do projeto, por 
sua iniciativa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O parecer do Senador José Pimentel é 
favorável, com a Emenda nº 1, que apresenta.

Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela Comissão 
de Constituição e Justiça, eu teria inúmeros colegas 
e companheiros, até para também avocar-me como 
Relator dessa matéria. Isso é um avanço, para nós, 
advogados, fundamental nas nossas carreiras. Milhares 
e milhares de companheiros nossos estão esperando 
há muito tempo. 

O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil 
vem lutando por esta aprovação em todas as Comis-
sões. Mas eu queria personificar, Senador Inácio Ar-
ruda – V. Exª me pediu, inclusive, essa relatoria –, na 

pessoa de um Senador, de um companheiro nosso do 
Distrito Federal, que lutou em todas as Comissões, quer 
na Comissão de Ciência e Tecnologia, na Comissão de 
Justiça, na Comissão de Assuntos Econômicos: Sena-
dor Gim Argello, que, mais do que ninguém, receberá 
da Comissão de Constituição e Justiça a designação 
para relatar a constitucionalidade, a regimentalidade 
e a juridicidade deste parecer. Pela sua luta em nome 
dos advogados brasileiros, em nome dos advogados 
do Distrito Federal, Senador Gim Argello.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Fora do microfone.) 
– Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos colher o parecer adicional 
do Senador Gim Argello, por solicitação do Senador 
Vital do Rêgo.
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Com a palavra, V. Exª.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Sem revisão do ora-

dor.) – Sr. Presidente, primeiramente quero agradecer 
V. Exª por ter pautado essa matéria, agradecer às Srªs 
e aos Srs. Senadores e, em especial, agora, como de-
vedor, ao nobre Senador Vital do Rêgo, Presidente da 
CCJ, e à Senadora Ana Amélia, que tanto lutou por 
essa matéria. Eu gostaria de fazer referência também 
ao Senador Antonio Carlos Rodrigues, que também 
muito me pediu por esta matéria, ao Senador Alfredo 
Nascimento, ao Senador Eunício Oliveira, que tanto fez 
também, pedindo por esta matéria, ao Senador Aloysio, 
a todos vocês que pediram e lutaram por essa matéria. 

Senadora Ana Amélia, chegou o dia, é hoje, 
parabéns a V. Exª. Parabéns a este Plenário, às Srªs 
Senadoras, aos Srs. Senadores, por uma matéria tão 
importante e relacionada àqueles escritórios mais sim-
ples, mais humildes deste País, aos advogados, prin-
cipalmente àqueles que advogam nas pequenas cida-
des deste País, que merecem, sim, estar no Simples. 

Sr. Presidente, o nosso parecer, confirmando aqui 
o pedido do nosso Presidente da OAB do Distrito Fe-
deral, o nosso querido Ibaneis, é dizer sim, estamos 
de acordo, o nosso voto é a favor, como foi relatado 
aqui pelo nobre Senador, que muito nos ajudou, José 
Pimentel. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Eu quero agradecer ao Senador Gim 
Argello e colocar em discussão o projeto e a emenda. 

Eu queria, mais uma vez, lembrar à Casa que a 
urgência deste projeto de lei complementar do Sena-
dor Ciro Nogueira nos foi pedida em várias oportuni-
dades pelo Presidente do Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil, Marcus Vinicius, que se fez 
acompanhar, nas várias oportunidades, dos Presidentes 
dos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados 
do Brasil de todos os Estados, os Estados do Brasil. 

O Presidente Marcus Vinicius está viajando, e 
eu queria cumprimentar todos os advogados do Brasil 
cumprimentando o Presidente do Conselho Seccional 
da Ordem dos Advogados do Brasil de Alagoas, o ad-
vogado Thiago Bomfim. 

Sejam bem-vindos! (Palmas.)
Em discussão o projeto e a emenda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 

– Sr. Presidente, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Para discutir, o Senador Inácio Arruda 
e, em seguida, o Senador Eduardo Braga.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
brevemente, para demonstrar, primeiro o acerto das rei-
vindicações apresentadas pela Ordem dos Advogados, 
que tem buscado contribuir inclusive com o Congresso 
Nacional e com a consolidação de democracia, que 
é muito significativa em nosso País. Então, a Ordem 
tem tido esse papel na história política do nosso País.

O segundo acerto da batalha que nós travamos, 
desde algum tempo... Eu lembro porque começamos 
discutindo esse assunto com o Senador Pimentel, 
quando era Deputado Federal, em 1995. Foi uma pe-
leja árdua com a Receita Federal para demonstrar 
que, antes de perder, ao garantir o Simples para um 
conjunto de atividades e serviços em nosso País, nós 
íamos ganhar. E nós podemos dizer hoje aos advoga-
dos do Brasil inteiro: nós vamos ganhar, os advogados 
vão ganhar e o Brasil também vai ganhar. Acho que 
é muito importante a gente deixar registrado quando 
adotamos essa medida, que parece uma coisa fácil, 
mas que foi fruto de um debate árduo no Brasil para 
convencer o Governo, especificamente a Receita Fe-
deral, para que pudesse reconhecer e admitir que nós 
estávamos dando um passo vitorioso. 

Ressalto o papel do nosso Presidente, que aco-
lheu a iniciativa patrocinada pelo Senador Pimentel, 
Senador Gim, Senador Vital do Rêgo, Eunício Oliveira, 
Eduardo Braga, acho que foi um conjunto que V. Exª 
ouviu e conduziu, colocando nesse, digamos assim, 
grande esforço do Congresso Nacional, ouvir o Sena-
do, para que a gente vote matérias que têm ligação 
direta com interesses da população.

Então, parabéns à Ordem dos Advogados do 
Brasil, ao seu Presidente, que tem contribuído com 
o Congresso Nacional, e, sobretudo nosso Presiden-
te Marcus Vinicius, que não está aqui nesta oportu-
nidade, mas é muito importante que a gente possa 
cumprimentá-lo pelo trabalho que realizou junto com 
V. Exª para que a gente pudesse chegar com êxito à 
votação dessa matéria.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo 
Braga, para discutir o projeto e a emenda.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, na mesma linha do Senador Inácio Arruda e de V. 
Exª, reconheço a importância e o papel da Ordem dos 
Advogados, reconhecendo o trabalho, inclusive, do 
atual Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, 
nosso amigo, Dr. Marcus Vinicius, que hoje não está 
presente a esta votação, mas ainda cedo estava aqui, 
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no Senado da República, acompanhado de vários dos 
representantes da nossa Ordem dos Advogados e dos 
conselheiros federais da Ordem dos Advogados, que 
aqui se fazem presentes. 

Ainda há pouco, por exemplo, estava no gabine-
te da Liderança do Governo o Conselheiro, Dr. Beto 
Simonetti, representando a Seccional do Amazonas, 
que é presidida tão brilhantemente pelo Dr. Neto Simo-
netti, que, filho de um grande amigo nosso, já falecido, 
Dr. Simonetti, já preside a Ordem dos Advogados, a 
exemplo do seu pai, que presidiu a seção do Amazo-
nas durante vários mandatos. 

Entendemos ser absolutamente justa a reivin-
dicação e o pleito apresentados pela Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, dizendo que o Simples haverá de 
ampliar, inclusive, a base de contribuição desta impor-
tante categoria e deste importante segmento e fará 
com que eles tenham uma participação ainda maior no 
combate, até a liberalidade, das ações dos autônomos 
neste País. Portanto, estou encaminhando e discutindo 
a matéria de forma favorável, Sr. Presidente, encami-
nhando, inclusive, o apoio à emenda e ao substitutivo 
apresentados pelo Senador Ciro Nogueira, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira e Senadora 
Vanessa Grazziotin.

Senador Eunício.
Em seguida, Senador Walter Pinheiro.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, também na mesma linha, eu gostaria, em nome 
do PMDB, de discutir e encaminhar esta matéria fa-
voravelmente. É uma reivindicação antiga a inclusão 
do advogado, do pequeno advogado, do que defende 
pequenas causas neste País, no Simples. 

Essa foi uma reivindicação apoiada por V. Exª, 
pelo Senador Vital, pelo Senador Gim, pelo Senador 
Inácio, pelo Senador Walter Pinheiro, pela Senadora 
Ana Amélia, pelo Senador Eduardo Braga e por tantos 
outros companheiros, que aqui se colocaram nessa 
posição, para que hoje tivéssemos incluída na pauta, 
por V. Exª e pelos Líderes, esta matéria tão importante, 
que vai dar oportunidade para que esses advogados 
possam entrar no Simples. Essa reivindicação, Sr. Pre-
sidente, é antiga, já de outros presidentes da Ordem 
dos Advogados.

Hoje, pela manhã, recebi um telefonema do Dr. 
Ibaneis, recebi uma visita do Dr. Marcus, Presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil, que veio aqui. Recebi 
a visita do Dr. Valdetário, que é Presidente da Ordem 
dos Advogados do Estado do Ceará, do Dr. Leonardo, 
do Dr. Fernando Férrer e de tantos outros advogados 

que reivindicavam essa posição que, hoje, nós estamos 
aprovando aqui, no Senado da República.

Sr. Presidente, em nome da Bancada do PMDB, 
eu parabenizo os advogados do Brasil. Tenho certeza 
de que vai haver muito mais facilidade na questão do 
recolhimento. Portanto, o PMDB encaminha o voto fa-
vorável a essa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Vanessa Grazziotin.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, 
Sr. Presidente. Serei breve na discussão da matéria. 

Quero apenas registrar a importância do projeto 
que estamos votando hoje, que é positivo não só para 
os advogados, para aqueles profissionais que mantêm 
seus escritórios – portanto, suas micro e pequenas em-
presas –, mas também é importante para o Brasil como 
um todo. Eu prestava muita atenção quando o Relator 
falava. Ele dizia de quando foi aprovada a lei estabe-
lecendo o Simples Nacional, em 2006, e a gente sabe 
o quanto foi difícil aprovar essa lei, Presidente Renan.

Nós tínhamos, no Brasil, em torno de 1.330 mi-
cro e pequenas empresas. Alguns anos depois, hoje, 
chegamos a mais de 7,5 milhões de micro e pequenas 
empresas. A perspectiva para a inclusão nessa lei, a 
legalização, a vinda para a formalidade, com a apro-
vação desses projetos dos advogados, é de 500 mil 
micro e pequenas empresas. 

Então, eu quero cumprimentar os advogados 
que aqui estão representando os advogados de todo 
o Brasil e dizer que a lei é importante para eles, mas é 
importante para o Brasil também, porque gerará mais 
recursos e trará um segmento muito importante para 
a formalidade.

Cumprimento vocês, que são os grandes respon-
sáveis pela aprovação da matéria hoje.

Obrigada, Sr. Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-

dem, Sr. Presidente.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 

Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF) – Sr. Presidente, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro. Em seguida, 
Senadora Ana Amélia e Senador Rodrigo Rollemberg, 
e passamos à votação.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
só lembrar a V. Exª – eu estava brincando aqui com o 
Senador Eunício – que uma das primeiras conversas 
sobre a possibilidade efetiva de votação desta matéria, 
nesta legislatura começou, na realidade, ainda sob a 
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liderança de V. Exª, no PMDB, numa reunião feita na 
Liderança do PMDB, para a qual eu tive a oportunida-
de de ser convidado a participar, pelo Partido dos Tra-
balhadores. Ali estavam presentes o Senador Eunício, 
V. Exª, o Senador Vital, o Senador Eduardo Braga. Ali, 
nós discutimos a importância dessa matéria.

Mais do que a inclusão dos advogados – para 
que não paire nenhuma dúvida sobre essa questão 
do estabelecimento de vantagem ou privilégio –, o que 
nós estamos fazendo, na prática, é a correção de um 
erro. Não se pode deixar um segmento que tem uma 
atividade econômica que é diferenciada e, portanto, 
estamos falando, da produção intelectual e que, de 
certa forma, agora passa a fazer parte desse mundo 
da arrecadação, entrando com um reconhecimento, por 
parte do Estado, da atividade desses profissionais. É, 
na prática, a inclusão. 

Quero salientar aqui a boa interação do nosso 
Relator, o Senador José Pimentel, que discutiu com a 
Ordem e fez, neste debate, a identificação de qual o 
melhor local que se adequava essa posição, no caso 
do uso da Tabela 4, reconhecida pela Ordem, através 
de uma carta enviada pelo seu Presidente e discutida 
no Conselho da Ordem. De maneira que não só aten-
de o pleito dos advogados como também se encaixa 
perfeitamente em todo o ordenamento jurídico, para 
entender como é que essa atividade pode contribuir e 
como essa atividade pode, também, de certa maneira, 
passar a compor esse contexto de arrecadação através 
da sua produção, que, volto a frisar, é uma produção 
literalmente intelectual.

Quero, portanto, parabenizar o Senador Ciro pela 
iniciativa, os Líderes dos partidos pelo apoiamento, de 
imediato, e, claro, à própria categoria, pela forma como 
interagiu com o Senado da República para a aprova-
ção dessa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Antes de conceder a palavra à Senadora 
Ana Amélia, eu queria destacar, com muita satisfação, 
aqui entre nós, a presença da Deputada Mara Gabrilli, 
e registrar, também, com satisfação, a presença do 
Deputado Sérgio Guerra, ex-Presidente Nacional do 
PSDB, ex-Senador e grande amigo. É uma honra muito 
grande tê-los aqui, no Senado Federal.

Senadora Ana Amélia, com a palavra V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para dis-

cutir. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Pre-
sidente Renan Calheiros.

Srs. Senadores, nossos convidados, Deputados 
e Líderes partidários que estão aqui nesta sessão tão 
importante, eu queria, com muita honra, em nome do 
nosso Líder, Senador Francisco Dornelles, encaminhar, 
pelo Partido Progressista, um voto de apoio a esta 

matéria. E o faço também em homenagem ao autor, 
Senador Ciro Nogueira, Presidente do nosso Diretório 
Nacional, homenageando os advogados do Rio de Ja-
neiro do Senador Dornelles, e o nosso querido Cláudio 
Lamachia, Vice-Presidente da OAB Nacional, gaúcho, 
presidiu a OAB do Rio Grande do Sul – e os advogados 
do meu Estado também. E o faço em homenagem à 
instituição. A instituição que, nos momentos mais dra-
máticos do País, esteve diretamente envolvida, como 
aconteceu, recentemente, com a campanha que a OAB 
liderou de combate à corrupção no País. E, por esse 
compromisso institucional e político que tem, a institui-
ção também é, neste momento, reverenciada por nós, 
que vamos apoiar e estamos apoiando.

Também queria, em nome do Senador Dornel-
les, dizer que seria muito conveniente que também os 
advogados pudessem alcançar a constituição de Em-
presa Individual de Responsabilidade Limitada, que 
seria uma facilitação e uma formalização no processo 
econômico na prestação dos serviços advocatícios 
em nosso País.

Agradeço ao Senador José Pimentel, ao Senador 
Gim Argello, aos Líderes, Senador Eunício Oliveira, 
Senador Eduardo Braga, Senador Gim Argello, como 
já mencionei, a todos os Líderes que, de alguma ma-
neira, trabalharam intensamente nesta matéria.

Como eu disse, abri mão do 242, que tratava de 
ampliar para outros setores. Mas, como diz o ditado 
popular, “mais vale um pássaro na mão do que dois 
voando.”

O PP apoia integralmente essa inclusão do Sim-
ples como direito dos serviços de advocacia. 

Obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nós também cumprimentamos V. Exª 
pelo gesto que permitiu que hoje apreciássemos essa 
matéria.

Senador Benedito de Lira.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, queria, ao mesmo tempo em que 
cumprimento a Senador Ana Amélia por ter feito o en-
caminhamento pelo meu Partido, cumprimentar o Se-
nador Ciro Nogueira por essa iniciativa. E, ao mesmo 
tempo, queria cumprimentar a Ordem dos Advogados 
do Brasil, Seccional de Alagoas, que se encontra pre-
sente aqui, Presidente.

Na verdade, o Congresso Nacional, mais precisa-
mente o Senado Federal, na tarde de hoje, toma uma 
decisão que é da maior importância para atender a 
esse segmento, para atender a esses que, na verdade, 
têm um trabalho fundamental para a manutenção da 
democracia deste País e para fazer a cidadania. Não 



41754 Quarta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013

poderiam deixar de estar incluído no Simples, que é, 
realmente, uma base de maior credibilidade no que 
diz respeito à participação dos advogados do Brasil 
na arrecadação e participando do Simples.

Então eu queria, nesta oportunidade, cumpri-
mentar não só a Ordem dos Advogados do Brasil, em 
nível nacional, como, particularmente, cumprimentar 
os companheiros da Ordem dos Advogados do Brasil 
do meu Estado.

Eu tenho a honra, Presidente, e o privilégio de 
dizer a V. Exª e aos amigos aqui presentes que me 
formei em 1972. Exerci meu mister de advogado du-
rante algum tempo. A atividade política fez com que 
eu me afastasse da atividade jurisdicionada. Mas, em 
2010, eu renovei a minha carteira de advogado, por-
que precisava, qualquer que fossem as dificuldades no 
decorrer do pleito eleitoral, eu poderia voltar a montar 
a minha banca de advogado, e, logicamente, apren-
der mais e aprender muito com alguns companheiros 
do meu Estado. 

Então, eu queria, nesta oportunidade, cumpri-
mentar os Senadores por essa decisão de aprovarmos, 
urgentemente, esta matéria para atender aos reclamos 
dessa categoria. 

Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Rodri-
go Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o 
autor desta matéria, Senador Ciro Nogueira, cumpri-
mentar o Relator, Senador José Pimentel, que tem se 
destacado nesta matéria do Simples desde a Câmara 
dos Deputados, e aqui no Senado, sempre fazendo 
um trabalho primoroso em relação ao Simples. Que-
ro aqui cumprimentar os advogados de todo o Brasil, 
especialmente os advogados do Distrito Federal pre-
sentes aqui, na figura do Dr. Ibaneis, Presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Distrito Fe-
deral. Esse é um projeto de extrema importância, de 
poder incluir no Simples os escritórios de advocacia, 
ampliando os limites do Simples que, como disse, foi 
um avanço, realmente, extremamente positivo realiza-
do pelo Congresso Nacional. 

Então, o nosso encaminhamento é positivo, é 
favorável, cumprimentando todos os que contribuíram 
para esse momento e cumprimentando os advogados 
de todo o Brasil.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, só para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Aécio 

Neves. Em seguida, darei a palavra ao Senador Gim 
Argello, ao Senador Flexa Ribeiro, ao Senador Welling-
ton Dias e ao Senador José Agripino.

Com a palavra, o Senador Aécio Neves. Sérgio 
Souza também.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB também encaminhará favoravelmente a esta 
matéria, não sem antes voltar rapidamente na histó-
ria, lembrando que a criação do Simples Nacional foi 
uma iniciativa do governo do PSDB. Não há por que 
não incorporar a esses benefícios essa importante 
categoria e permitir que, por exemplo, os serviços ad-
vocatícios exercidos pelas micro e pequenas socie-
dades de advogados possam ter esse benefício que, 
repito, já é usufruído, já é utilizado e beneficia tantas 
outras categorias. 

Portanto, cumprimentando o autor e o Relator 
da proposta, o PSDB encaminhará favoravelmente.

E me permita apenas, mais uma vez, aproveitan-
do a presença no plenário da queridíssima Deputada 
Mara Gabrilli, Deputado Eduardo Barbosa, referência 
no Congresso Nacional às questões ligadas à educa-
ção, especialmente à educação especial, fazem aqui 
coro com aquilo que já foi externado pelo Líder Aloysio 
Nunes e pelo Presidente da Comissão de Educação 
desta Casa, Senador Cyro Miranda. 

Uma questão tão complexa e de impacto tão 
grande na vida dos brasileiros, desta e das futuras 
gerações, o Plano Nacional de Educação não pode 
ser votado, Sr. Presidente, sem que a Comissão de 
Educação, que existe para esse fim, que é compos-
ta de membros qualificados para o aprofundamento 
dessa discussão, seja ouvida, até porque, em nossa 
avaliação, algumas questões precisam ser corrigidas 
ou aprimoradas no texto que se busca colocar direta-
mente à avaliação do Plenário. 

Portanto, fazemos aqui coro para que essa ma-
téria possa, rapidamente, ser submetida à Comissão 
de Educação e, em seguida, vir a Plenário. 

Por último, apenas uma singela homenagem, Sr. 
Presidente, no momento em que o Brasil passa por 
tantas conturbações, em que a classe política, como 
um todo, de alguma forma, talvez não atacada, mas 
tendo sua credibilidade colocada mais uma vez em 
cheque, no momento em que nós, políticos, devemos 
todos fazer a mais profunda reflexão em relação a tudo 
que ocorre no Brasil, hoje, completam-se dois anos do 
falecimento do Senador Itamar Franco, homem públi-
co absolutamente exemplar. Com serenidade e com 
uma trajetória irretocável ao longo de toda sua vida 
pública, soube sempre ouvir as ruas e ser intérprete 
desse sentimento. Certamente, ele estaria, por um 
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lado, comemorando as manifestações pacíficas que 
ocorreram em todo o Brasil e, por outro, ajudando esta 
Casa a ter a serenidade e a maturidade necessárias 
para construirmos uma pauta que permita a discus-
são com maior profundidade de alguns dos temas co-
locados para debate do Plenário do Senado Federal. 

Fica aqui a homenagem ao conterrâneo, ao ilus-
tre mineiro, governador e Presidente da República 
Itamar Franco.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Ao lamentar a perda do Senador Itamar 
Franco, o Senador Aécio Neves interpreta o sentimen-
to da Casa em relação a essa perda para o Senado 
brasileiro.

Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Para discutir. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, muito obrigado; 
Srªs e Srs. Senadores, agora, na condição de Líder 
do Bloco União e Força, quero dizer, primeiro, da mi-
nha felicidade, hoje, como Líder desse Bloco, porque 
recebemos mais um partido que se filiou a nós e que 
representa milhares e milhares, milhões de brasileiros, 
o PRB, do nosso querido Senador Eduardo Lopes. 

Muito obrigado, Senador Eduardo Lopes, por 
acreditar no Bloco União e Força!

Muito obrigado a Marcos Pereira por ter se filiado 
ao Bloco União e Força!

Em nome do nosso bloco, em nome do PTB, do 
PR, do PSC e do PRB, encaminhamos favoravelmen-
te. Em meu nome, em nome de Alfredo Nascimento, 
Líder do PR, em nome de Eduardo Amorim, Líder do 
PSC, em nome de Eduardo Lopes, Líder do PRB, en-
caminhamos favoravelmente à votação, porque é uma 
questão de justiça com os advogados do nosso País. 
É uma questão de justiça.

Mais uma vez, citando o Presidente da OAB do 
Distrito Federal, nosso querido Ibaneis, e todos os 
advogados do Distrito Federal, eu gostaria de fazer 
uma citação especial também ao Conselheiro Fede-
ral Pedro Paulo.

Dizendo isto, nobre Senador Eduardo Braga, ci-
tando, mais uma vez, a Senadora Ana Amélia, que mui-
to nos ajudou, o Líder do Governo, Senador Eduardo 
Braga, o Líder do PMDB, Senador Eunício Oliveira, o 
Sr. Presidente Renan Calheiros, o Líder José Pimentel, 
agradecendo a cada um, em especial ao Senador Vital 
do Rêgo, Presidente da CCJ, o nosso encaminhamento 
é pela aprovação com louvor.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu quero registrar, com satisfação, a 
presença nas Galerias de estudantes que representam 
a União Nacional dos Estudantes. (Palmas.)

Nós vamos votar hoje uma importantíssima maté-
ria para a educação brasileira, a vinculação dos royal-
ties do petróleo à educação.

E quero registrar, também, com satisfação, a 
presença entre nós de representantes de entidades 
de taxistas de todo o Brasil. (Palmas.)

Nós, amanhã, vamos fazer uma sessão do Con-
gresso Nacional às 12 horas, em que declararemos a 
prejudicialidade de muitos vetos, quase 1.700 vetos. Em 
seguida, nós marcaremos uma reunião com os Líderes 
partidários das duas Casas do Congresso Nacional, 
para estabelecermos um critério para a apreciação 
dos demais vetos.

Quero comunicar aos taxistas do Brasil que há 
particularmente um veto que deverá ser pautado. É o 
veto que não permitiu a transferência da permissão 
dos taxistas brasileiros. Esta é a única permissão que 
não tem valor econômico que não pode ser transferi-
da. Portanto, é preciso que, ao recusar esse veto, nós 
estabeleçamos regras, critérios, para que essa per-
missão possa ser transferida.

Este é fundamentalmente um compromisso do 
Senado Federal, de todos os 81 Senadores. (Palmas.)

Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Presidente, Sena-
dor Renan, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, para 
parabenizar o Senado Federal pela forma como esta-
mos votando este importante projeto, o PLS nº 105, 
de 2011, do Senador Ciro Nogueira, que permite aos 
operadores do Direito também se beneficiarem do 
Simples Nacional. Acho que é mais do que correto o 
que nós vamos aprovar hoje. 

Quero aqui parabenizar a Senadora Ana Amélia, 
que concordou em não trazer também projetos que 
atendessem a outras categorias profissionais, mas 
que são necessários também de serem apreciados e 
aprovados. Assim como nós estamos aprovando hoje 
a inclusão dos advogados, dos escritórios no Simples, 
também temos que atender às demais profissões li-
berais.

Quero também parabenizar o Presidente da Or-
dem dos Advogados do Brasil, o Presidente Marcus 
Vinicius; o ex-presidente, o paraense Ophir Cavalcante; 
e o Presidente da OAB do Pará, o advogado Jarbas 
Vasconcelos. Parabéns a todos!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Welling-
ton Dias.

Com a palavra V. Exª 
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para 
manifestar, pelo Partido dos Trabalhadores e como Líder 
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do Bloco de apoio ao Governo, total apoio à aprovação, 
portanto, favorável ao projeto que coloca a profissão 
dos advogados no Simples.

Quero aqui, Sr. Presidente, mais uma vez, res-
saltar o importante trabalho de diálogo feito pelo Pre-
sidente Nacional da OAB, dos presidentes das OAB de 
todo o Brasil, em especial aqui o Dr. Marcus Vinicius 
Furtado Coêlho, Presidente da OAB Nacional – temos 
o privilégio de tê-lo também como piauiense –, assim 
como os nossos presidente e ex aqui presentes, Willian 
Guimarães e Sigifrói, também dois importantes advo-
gados, líderes desta área no nosso Estado.

Não posso, Sr. Presidente, deixar de ressaltar 
ainda – tenho certeza de que tanto eu como o Sena-
dor João Vicente, também do Piauí – a importância 
desse projeto do também piauiense Ciro Nogueira, 
do Partido Progressista, que teve a iniciativa de fazer 
essa regulamentação da Lei do Simples, atendendo 
a essa demanda dos advogados.

E, com isso, já fazer um apelo a V. Exª para que 
possamos abrir o painel – eu acho que há outros Par-
lamentares aqui interessados em fazer as suas falas, 
Sr. Presidente –, mas creio que poderemos continuar 
com as falas das lideranças, e, ao mesmo tempo, abrir 
o painel, iniciar a votação, ganhando tempo nessa im-
portante pauta de hoje. 

Também quero saudar aqui, como V. Exª, os ta-
xistas e os estudantes. Tive o privilégio de receber, 
junto com a Presidente da UNE, com outros membros 
da direção, quando pude tratar do importante encami-
nhamento, das negociações que V. Exª aqui tem enca-
minhado nesta Casa. 

Não posso deixar de dizer, antes de encerrar, 
da alegria de ver todo esse trabalho feito pelo nosso 
relator, Senador José Pimentel, não só como Líder do 
Governo no Congresso, mas como importante membro 
da nossa bancada. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador José 
Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, gostaria de, rapidamente, fazer um 
comentário sobre as consequências da lei que esta-
mos votando. Toda lei votada e posta em prática pro-
duz consequências. 

Qual é a consequência dessa lei, a lei que abre 
a perspectiva para que pequenos escritórios de advo-
cacia sejam inscritos no regime tributário do sistema 
simplificado? 

Quem se forma em Economia normalmente se 
encaminha para a carreira de economista; em Medici-

na, idem; em Engenharia, idem; em advocacia, idem. 
Mas, sabe-se que hoje a quantidade de bacharéis que 
se formam em Direito e que, necessariamente, não se 
encaminham para a carreira, é expressiva. Alguns fa-
zem concurso público, outros procuram ocupação em 
escritórios de advocacia, outros até se encaminham 
para empregos que não sejam no ramo do Direito, para 
o qual se prepararam, no qual se formaram. 

Estamos votando uma matéria que, na concepção 
do meu Partido, é absolutamente apropriada, que é o 
indutor a que o formando em Direito exerça a profissão 
até como autônomo, que ele abra o seu pequeno escri-
tório de advocacia sabendo que a tributação é baixa e 
que vai servir de estímulo a que ele desenvolva a sua 
vida baseado na profissão para a qual se preparou. 

Acho que é a consequência prática imediata da 
lei que estamos votando, que é de interesse, uma das 
metas da OAB nacional. Estive hoje com o Dr. Marcus 
Vinícius, que me pediu especialmente o voto a favor 
dessa matéria, voto que vou dar com a maior satis-
fação porque beneficia uma carreira e beneficia uma 
iniciativa que coincide com a formulação programática 
do meu Partido, que é estimular as vocações e facili-
tar a que pessoas que têm uma vocação sobrevivam 
e vivam daquela vocação. 

Neste momento, estamos votando um indutor para 
que o advogado permaneça advogado, abrindo seu 
pequeno escritório, ganhando a vida com a sua ativi-
dade e prestando serviço à sociedade e à coletividade. 

O meu voto é entusiasticamente a favor.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Sérgio 
Souza.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, primeiramente para dizer que vários 
dos itens sugeridos pela Presidenta da República, 
Presidenta Dilma Rousseff, ao Congresso Nacional, 
através de mensagem, como pauta para um eventual 
plebiscito, já estão tramitando no Congresso Nacional, 
alguns deles há muitos anos. Não é nenhuma novidade. 
Acredito eu que a Presidenta da República quis, atra-
vés dessa mensagem, pedir celeridade ao Congresso 
Nacional e dar uma sugestão de como proceder. 

Quero dizer também, Sr. Presidente, que hoje en-
treguei o relatório da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 20, de 2013, de autoria do Senador Paulo Paim, 
que extingue os votos secretos previstos na Constituição 
da República do Brasil. Já falei com o Senador Vital do 
Rêgo, Presidente da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, dizendo a ele da importância deste 
tema, neste momento, para que possamos, amanhã 
ainda, apreciar naquela CCJ e rapidamente trazer ao 
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Plenário; e se necessário – acredito que sim –, que-
brar os interstícios para que possamos apreciar essa 
Proposta de Emenda à Constituição ainda antes do 
recesso, nesse esforço concentrado que faz o Senado 
Federal nessas duas semanas, até o dia 17.

Também, Sr. Presidente, quero manifestar meu 
apoio ao Projeto de Lei Complementar nº 105, de au-
toria do Senador Ciro Nogueira, que coloca a classe 
dos advogados no rol do Simples Nacional. 

Quero dizer, em nome do Presidente da OAB do 
Brasil, do Advogado Marcus Vinícius, e também em 
nome do Presidente da OAB da Seção Paraná, o Juliano 
Breda, da importância desse projeto. Muitos milhares 
e milhares, dezenas de milhares de advogados estão 
hoje na informalidade, não constituem as suas empre-
sas pela alta carga tributária e vivem na informalidade, 
vivem na ilegalidade, inclusive não conseguindo arcar 
com os impostos, que são muito altos. 

Quando trouxermos esses advogados para dentro 
do Supersimples, teremos a regularização de dezenas 
de milhares de advogados na formalização, na cons-
tituição das suas empresas. E acredito que vamos, 
inclusive, aumentar a arrecadação do Brasil e não di-
minuir a arrecadação.

É um projeto importante para o Brasil, para a 
classe de advogados. É um projeto importante para 
os brasileiros.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Edu-
ardo Braga.

Com a palavra V. Exª.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
primeiramente para cumprimentar o Líder Gim Argello, 
do Bloco União e Força, bem como o Líder Alfredo Nas-
cimento, o Líder do PTB pelo ingresso do PRB e do 
nosso Senador Eduardo Lopes no Bloco União e Força.

Portanto, quero cumprimentar o Bloco União e 
Força por mais essa adesão a esse movimento tão 
importante para todos nós, aqui no Senado, que é o 
Movimento União e Força.

Mas, Sr. Presidente, mais uma vez, desta feita 
em nome da Liderança do Governo, manifesto o nosso 
apoiamento a esse projeto que traz o Simples para a 
categoria dos advogados, o que obviamente ampliará a 
base de recolhimento e facilitará a participação desse 
importante segmento na economia formal brasileira.

Acho que esse é um movimento correto, inteli-
gente, que simplifica;

Portanto, a base do Governo, Sr. Presidente, re-
comenda o voto “Sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Rome-
ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, também na mesma direção, gosta-
ria de registrar o meu apoio e o meu voto favorável ao 
projeto de lei que atende aos advogados brasileiros.

Sem dúvida nenhuma nós estaremos simplifican-
do, melhorando a condição tributária e inserindo no pro-
cesso tributário milhares de advogadas e advogados 
que atuam por todo o País, principalmente nas regiões 
mais distantes, nas regiões onde há mais dificuldades.

Gostaria também, Sr. Presidente, de registrar que, 
em se tratando de reforma política, que está sendo dis-
cutida, temos vários projetos aqui no Senado Federal 
que tratam de reforma política. Eu queria propor a V. 
Exª que nós pudéssemos discutir, numa reunião de 
líderes, os projetos que tratam da questão de reforma 
política e eleitoral, para que pudéssemos pautar tam-
bém alguma matéria como essa.

É um ponto em que eu entendo que a Câmara 
vai se debruçar, por conta do encaminhamento da 
Presidenta Dilma, das sugestões sobre o plebiscito, 
mas tanto no Senado quanto na Câmara existem ma-
térias, inclusive prontas para a votação. Portanto, nós 
poderíamos avançar nessa direção.

Fica aqui a sugestão. Inclusive eu tenho vários 
projetos que gostaria de discutir com os líderes par-
tidários.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sr. Pre-

sidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos a sugestão do Senador 
Romero Jucá.

Queríamos, mais uma vez, comunicar à Casa 
que nós, hoje, recebemos uma mensagem da Pre-
sidente da República, propondo um plebiscito para a 
reforma política.

Essa mensagem elenca alguns pontos, dentre 
eles dois pontos que já estão superados, devidamente 
superados: um deles, que manda que nós façamos o 
voto aberto. O Senado já votou essa proposta, do Se-
nador Alvaro Dias, que tramita na Câmara dos Deputa-
dos, onde já foi apreciada na Comissão de Constituição 
e Justiça e será rapidamente apreciada pelo Plenário 
da Câmara dos Deputados. E a matéria sobre suplen-
te de Senador, que já está pacificada aqui no Senado 
Federal e também será tratada prioritariamente, como 
pede agora o Senador Romero Jucá mais uma vez. 

Concedo a palavra ao Senador Jayme Campos.



41758 Quarta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Srªs e Srs. Senadores...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
permita-me, pela ordem. 

O nosso colega Ministro da Educação, Senador 
Aloizio Mercadante, comparece aqui, com muita honra 
para todos nós, Sr. Presidente, para acompanhar a vo-
tação sobre a destinação dos royalties para a educação. 

Que seja bem-vindo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Registramos, com muita satisfação, a 
presença entre nós do Senador Aloizio Mercadante, 
Ministro da Educação. 

É um prazer muito grande tê-lo aqui, sobretudo 
quando o Senado Federal vai deliberar sobre matéria 
importantíssima para a educação brasileira.

Seja bem-vindo, Senador Aloizio.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 

Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de me 
manifestar também favoravelmente ao Projeto de Lei 
nº 105, de autoria do valoroso companheiro Senador 
Ciro Nogueira, que teve como Relator o Senador com-
panheiro José Pimentel.

É um projeto extremamente valioso, sobretudo 
meritório. E quero aqui, em nome do Dr. Francisco 
Esgaib, cumprimentar todos os advogados do Brasil 
que, hoje, certamente conquistaram aquilo que já era 
de seu direito há de muito tempo e está sendo feito 
no nosso País. 

Todavia, o Simples é importante, não só para o 
segmento dos advogados, mas para outros segmentos 
que certamente precisam de medidas como essa, de 
projetos como esse, que possam minimizar também 
a carga tributária neste País.

Sr. Presidente, gostaria de aproveitar a oportuni-
dade e indagar a V. Exª se a indicação dos membros 
do Conselho do Ministério Público V. Exª colocará na 
pauta no dia de hoje ou no dia de amanhã, na medida 
em que já está aqui há algum tempo. Por sinal, nós 
temos um companheiro do Mato Grosso, o Procurador 
do Estado, Dr. Marcelo Ferro, que está aqui há mais 
de 45 dias. E V. Exª me disse que votaria na semana 
retrasada. Passaram-se alguns dias e queria pedir a 
V. Exª que colocasse em votação, até pelo Plenário 
temos hoje, com mais de 67 presenças aqui, a indica-
ção desses membros, sobretudo do Dr. Marcelo Ferro.

De maneira que quero cumprimentar também to-
dos os advogados de Mato Grosso e de todo o Brasil 
pela grande conquista no dia de hoje.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Jayme Campos pede-nos, e 
esse é o desejo da Mesa, para apreciarmos hoje, in-
clusive, amanhã e na sexta-feira também alguns no-
mes de autoridades. 

Nós já assumimos o compromisso com V. Exª 
de apreciar o nome a que V. Exª se refere e queria 
só lembrar à Casa que temos três Ministros do STJ 
cujos nomes precisam ser apreciados pelo Plenário, 
um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, um Di-
retor da Anvisa, um Conselheiro Nacional do CNJ, um 
Conselheiro do CNPM, outro Conselheiro do CNPM, 
mais outro Conselheiro do CNPM, outro Conselheiro 
do CNPM, um outro Conselheiro do Conselho Nacional 
de Justiça, mais um, dois, três, um Diretor da ANTT, 
três Diretores da ANTT.

Nós poderíamos, hoje mesmo, administrando 
esse quórum, que é um quórum excepcional, avançar 
com relação à apreciação dessas autoridades.

Concedo a palavra ao Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Para dis-

cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gosta-
ria de aproveitar este momento para cumprimentar o 
Senador Ciro Nogueira pela felicidade da proposição 
de inclusão dos serviços advocatícios no Simples Na-
cional. E, ao mesmo tempo, também cumprimentar 
o trabalho primoroso do Senador José Pimentel na 
relatoria e dizer a todos os advogados do Brasil que 
essa é uma medida que vai levar benefício à grande 
maioria dos escritórios de advocacia do Brasil, uma 
vez que vai beneficiar a todos com faturamento men-
sal de até R$300 mil e a todos com faturamento anual 
de até R$3,6 milhões. 

Ao mesmo tempo, quero externar os cumprimen-
tos ao Presidente da Ordem dos Advogados do Bra-
sil, Marcus Vinícius Furtado Coêlho, e dizer – e tantos 
passos importantes foram possíveis no Brasil a partir 
da mobilização da OAB – que estamos juntos nessa 
discussão do futuro do Brasil a partir de um plebiscito.

Quero também discutir e apresentar aqui os cum-
primentos a todos os advogados do Acre, na pessoa 
do Presidente da OAB Seccional Acre, o Advogado 
Marcos Vinicius Rodrigues, por quem tenho muita con-
sideração pelo brilhante trabalho que tem desenvolvido 
junto à Seccional Acre da OAB.

Ficam, então, os cumprimentos, na certeza de 
que hoje estamos prestando um grande serviço aos 
advogados do Brasil, incluindo todos os serviços ad-
vocatícios no Simples Nacional.
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O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Casil-
do Maldaner.

Com a palavra V. Exª.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – O Senador Pi-
mentel, Sr. Presidente, sempre foi um grande defensor 
do Simples no Brasil.

O Simples começou para beneficiar pequenas 
empresas, para desburocratizar. O mesmo ocorre com 
o fato em tela. Vai ajudar pequenas empresas que ad-
vogam, que ajudam, principalmente em bairros ou em 
pequenas cidades, mais no interior, a exercer essa 
função advocatícia, para que uma pequena empre-
sa tenha condições e alguns privilégios. Isso ajuda a 
desburocratizar. 

Como ele foi instituído para pequenas empresas, 
isso também passa a ser uma pequena empresa. Isso 
vale a pena, como também outros casos de profissões 
ou empresas mesmo. 

Eu ainda tenho uma proposta tramitando na Casa 
para beneficiar, por exemplo, pequenas vinícolas, o 
vinho artesanal, assim como a cerveja artesanal, fa-
bricada em vários lugares de Santa Catarina e pelo 
Brasil. É o direito de que pequenas empresas possam, 
com isso, viver mais familiarmente, para ajudar a gerar 
emprego e renda e descentralizar a atividade.

Por isso, neste caso, quero me congratular tam-
bém com a tese da criação das pequenas empresas 
em relação aos advogados. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não havendo mais quem queira dis-
cutir a matéria, declaramos encerrada a discussão e 
passamos à votação.

Votação do projeto, sem prejuízo da emenda.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 

Presidente, orientar a nossa Bancada do Partido dos 
Trabalhadores e do Bloco de Apoio o voto SIM, voto 
favorável.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sr. 
Presidente, só para encaminhar.

O PDT encaminha o voto SIM, apoiando os nos-
sos advogados brasileiros.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Sr. Presidente, para encaminhar, a base do Gover-
no recomenda o voto SIM aos partidos de apoiamento 
ao Governo. 

O voto SIM, Sr. Presidente. 
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – O 

PMDB encaminha o voto SIM, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O PMDB encaminha o voto SIM.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Lindbergh Farias.
Com a palavra V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Lindbergh Farias, com a pa-
lavra V. Exª .

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – Sr. 
Presidente, só quero parabenizar V. Exª por trazer esse 
projeto à pauta e cumprimentar o Senador Pimentel, 
o Senador Ciro, que desempenhou seu papel, e cum-
primentar também a Ordem dos Advogados do Brasil 
e seu Presidente nacional, Marcus Vinicius.

Quero dizer que eu, o Senador Eduardo Lopes e 
o Senador Francisco Dornelles também fomos orien-
tados pela Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, 
pelo Presidente Felipe Santa Cruz, que muito batalhou 
pela aprovação deste projeto aqui no Senado Federal.

Parabéns a V. Exª!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Se todos os Senadores tiverem vota-
do, vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. 

Senador Wilder. (Pausa.)
Senador Inácio Arruda. (Pausa.)
Senador Fernando Collor. (Pausa.)
Senador Benedito de Lira. (Pausa.)
Consulto os Srs. Senadores se já podemos en-

cerrar a votação e declarar o resultado. (Pausa.)
Como todos sabem, o Regimento não permite ao 

Presidente do Senado, em votação aberta, exercer o 
direito de voto. Se pudesse votar, eu teria muita satis-
fação de votar favoravelmente ao projeto do Senador 
Ciro Nogueira. (Palmas.)

Nós vamos encerrar a votação e proclamar o 
resultado. (Pausa.)

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM: 63; nenhum voto NÃO; Abstenção, 1.

Está, portanto, aprovado o Projeto de Lei do Se-
nado nº 105, de 2011, com os cumprimentos aos ad-
vogados do Brasil. (Palmas.)

Votação da Emenda nº 1, apresentada pelo Re-
lator, Senador José Pimentel.

As Senadoras e os Senadores já podem votar.
Essa é a votação da Emenda nº 1, apresentada 

pelo próprio Relator; portanto, de parecer favorável.
(Procede-se à votação.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) 

– Sr. Presidente, para orientar a Bancada do nosso 
partido nesta votação, também é “sim” à emenda que 
complementa o Projeto de Lei Complementar nº 105. 
É importante que os Senadores e o pessoal da Ordem 
que está aqui saibam: estamos votando “sim” à emen-
da, para complementar a votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Senador Renan, nosso Presidente, acompanhando 
o parecer do nosso Relator, que foi favorável à emen-
da, recomendamos o voto “sim” à emenda, com pare-

cer favorável, Sr. Presidente, do nosso Senador José 
Pimentel.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga, Líder do Go-
verno, recomenda o voto “sim.”

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Ao 
recomendar o voto “sim”, presto uma homenagem, Sr. 
Presidente – e já estamos concluindo o processo de 
votação –, aos advogados paraibanos que lutaram, atra-
vés do seu presidente da Ordem dos Advogados, para 
a conclusão desta importante iniciativa parlamentar.

Parabéns aos nossos três conselheiros federais 
que, de forma assídua e permanente, junto ao Conse-
lho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, têm 
se dedicado ao máximo para implementar uma agenda 
legislativa importante que a OAB está tratando com o 
Congresso Nacional, com a Comissão de Constituição 
e Justiça, e este é um dos inúmeros projetos que estão 
tramitando nas diversas comissões da Casa.
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Por isso, o nosso abraço ao Presidente Marcus 
Vinicius, ao Presidente Odon Bezerra, a todos os nos-
sos conselheiros federais. Quero dizer que este é um 
tento dos advogados brasileiros. Bem ressaltou o nosso 
Líder José Agripino o impulso econômico de milhares 
de novos escritórios de advocacia espalhados pelo 
Brasil inteiro, que vão ter agora um porto seguro para 
formalizar os seus contratos, sabendo que não vão pa-
gar uma conta exagerada, exorbitante para o imposto. 
Isso faz com que esses contratos impulsionem a car-
reira de milhares de jovens advogados, Sr. Presidente.

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) – 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Amorim; em seguida, 
Senador Eunício Oliveira.

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE.) 
– Sr. Presidente, quero que se registre em Ata que, na 
votação anterior, sigo meu bloco. Portanto, voto “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Ata registrará a manifestação de V. 
Exª, Senador Eduardo Amorim.

Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB, com 
a palavra V. Exª.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sr. Presidente, só para encaminhar favoravelmente 
à emenda, pela importância que ela tem, trazendo os 
advogados para o enquadramento na Tabela 4. Por-
tanto, o PMDB encaminha o voto favorável e pede aos 
companheiros para seguir a orientação da Liderança 
e votar favoravelmente a esta matéria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Eunício Oliveira encaminha 
o voto favorável, pelo PMDB.

Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 

Presidente, para orientar também o voto “sim” à emen-
da, lembrando que esta emenda é a que faz o enqua-
dramento, a chamada Tabela 4 do Simples, e dá o cor-
reto enquadramento para os advogados no Simples.

Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 

AP) – Sr. Presidente, é só para, também, encaminhar o 
voto favorável em relação ao texto original do projeto, 
ao texto do projeto e à emenda.

E também, Sr. Presidente, ainda em questão de 
ordem, em seguida, votaremos os royalties da educa-
ção. Como é uma matéria que exige a apresentação 
de emendas, tanto em relação ao texto que veio da 
Câmara, quanto em relação a eventuais modificações 

que o Relator, Senador Eduardo Braga, possa vir a 
apresentar aqui, como é uma matéria suscetível ao 
debate, suscetível e delicada, queria pedir à Mesa que 
solicitasse ao Relator o encaminhamento logo, com 
antecedência, antes mesmo de iniciarmos a discus-
são do relatório, para que, de posse do relatório, Sr. 
Presidente, possamos apreciar o relatório e oferecer 
emendas que porventura sejam necessárias ao texto 
do Relator e ao projeto que destina royalties para a 
educação. 

Agradeço-lhe a atenção, Presidente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 

– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 

– Sr. Presidente, é apenas para esclarecer ao Sena-
dor Randolfe que já estamos providenciando cópias do 
parecer e do relatório, com o substitutivo, para serem 
distribuídas imediatamente aos Srs. Senadores. Ago-
ra, é apenas o tempo para que os nossos apoiadores 
aqui do plenário possam distribuir o parecer com o 
substitutivo, que já está pronto e sendo entregue aos 
Srs. Senadores para que possamos fazer essa boa 
discussão em torno da educação no plenário do Se-
nado, no dia de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Sr. Presidente, era apenas para dizer ao Senador 
Randolfe que já estão tirando cópias do parecer, bem 
como do substitutivo, para serem entregues a todos 
os Srs. Senadores. A Secretaria da Mesa já está pro-
videnciando, e tenho certeza de que, em alguns minu-
tos, todos os Senadores terão cópia do parecer, com 
o substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação e pro-
clamar o resultado.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Fora do microfone.) – Só um minutinho, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará o voto de V. Exª e fará 
constar a sua manifestação, com satisfação.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Sr. Presidente, é para registrar meu voto “sim” à 
emenda que estamos votando em torno da questão 
do Simples dos advogados.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Ata registrará.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 60 votos; NÃO, nenhum voto; ne-
nhuma abstenção.

Está, portanto, aprovada a Emenda nº 1 do Se-
nador José Pimentel, Relator da matéria, ao Projeto de 
Lei do Senado nº 105, Projeto de Lei Complementar 
do Senador Ciro Nogueira.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – É para registrar o meu voto “sim”. Acho que deu 
um problema na Bancada do Amazonas, Sr. Presidente. 
Só foi registrado um voto, mas estamos os três aqui. 
Está havendo problema técnico. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará o voto “sim” da Se-
nadora Vanessa Grazziotin. 

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pre-
sidente, o meu voto também. Houve um descuido aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Do Senador Alvaro Dias também, com 
satisfação.

Quero só lembrar à Casa que nós vamos ter hoje 
algumas votações nominais. Só para o Ficha Limpa 

para os Três Poderes, vamos fazer duas votações no-
minais, pelo menos duas.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Como há uma emenda – informa-nos a 
Secretaria-Geral da Mesa –, vamos ter três votações 
nominais.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL.) – Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Só para registrar o meu voto “sim” à Emenda nº 1 do 
Projeto do Senado nº 105.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Ata registrará a manifestação do Se-
nador Flexa Ribeiro.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Discussão da redação final. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir a redação final, 
declaramos encerrada a discussão da redação final.

Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que 

aprovam a redação final permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

Aprovada a redação final.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nós vamos proceder à votação em fun-
ção da prioridade que foi colocada aqui pelo Senador 
Edison Lobão – nós consultamos o Plenário e não 
houve objeção – para o 

Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO  
Nº 42, DE 2013

Projeto de Resolução nº 42, de 2013, (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 604, 

de 2013, da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, que teve como Relator o Senador Roberto 
Requião), que autoriza o Estado do Maranhão 
a contratar operação de crédito externo, com 
a garantia da União, com o Bank of America, 
N.A., no valor de até seiscentos e sessenta 
e um milhões, novecentos e sessenta e sete 
mil, cento e vinte e um dólares dos Estados 
Unidos da América, e trinta e quatro centavos.

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Discussão do projeto de resolução. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutir o projeto de 

resolução, declaramos encerrada a discussão do pro-
jeto de resolução.

Passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Discussão da redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discutir a redação final, 
declaramos a discussão da redação final.

Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Eu quero, com muita satisfação, regis-
trar, aqui entre nós, a presença do Deputado Roberto 
Pessoa, do Ceará.

Não havendo objeção da Casa, nós vamos pros-
seguir naquela lista de prioridades que ficou acertada 
com os Líderes partidários.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 12:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
 Nº 6, DE 2012 

(Calendário Especial – Requerimento  
nº 728, de 2013)

Primeira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
6, de 2012, tendo como primeiro signatário o 
Senador Pedro Taques, que acrescenta o inciso 
V-A do art. 37 da Constituição da República, para 
vedar o provimento, a investidura e o exercício 
em cargo em comissão ou em função de con-

fiança aos brasileiros que estejam em situação 
de inelegibilidade, ressalvadas as incompatibi-
lidades específicas de cargos políticos eletivos, 
a condição de inalistável e a de militar.
Parecer nº 566, da Comissão de Constituição e 
Justiça, que teve como Relator o Senador Euní-
cio Oliveira. É, portanto, favorável, com a Emen-
da nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, 
emenda de redação que apresenta.

Eu concedo a palavra ao Senador Eunício Oli-
veira, Relator da matéria.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Antes da palavra do 
Senador Eunício Oliveira, há um requerimento de nos-
sa autoria sobre a mesa, a respeito de uma matéria de 
igual teor, sendo inclusive precedente à Proposta de 
Emenda Constitucional nº 6, do Senador Pedro Taques, 
que é a PEC nº 30, de 2010, que impõe as mesmas 
restrições a todos os servidores públicos efetivos, mes-
mo aqueles que não ocupam funções de confiança.

É uma homenagem que eu quero prestar, até por 
dever de ofício, a um grande Senador da Paraíba, Senador 
Roberto Cavalcanti, que é o autor dessa PEC. Ainda em 
2010, eu fui o seu Relator, na Comissão de Justiça. A ma-
téria está conclusa, completamente pronta para a votação.
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Eu peço a V. Exª, como o Relator também já tem 
conhecimento, a apreciação conjunta com a PEC nº 
6, até porque ela é precedente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a aquiescência do Senador Euní-
cio Oliveira, o Regimento, como pede o Senador Vital 
do Rêgo, manda que nós façamos a leitura do reque-
rimento e, em seguida, a apreciação do requerimento.

Requeiro, nos termos do art. 258, do Regimento 
Interno do Senado Federal, a tramitação con-
junta da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 30, de 2010, e da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 6, de 2012, por versarem so-
bre a mesma matéria. Senador Vital do Rêgo.

É o seguinte o Requerimento, na íntegra:

REQUERIMENTO  
Nº 737, DE 2013

Requeiro nos termos do art. 258 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 30, de 2010, e 
a Proposta de Emenda à Constituição nº 6, de 2012, 
por versarem sobre a mesma matéria.

Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 

do Senador...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 

Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Senador, apenas para 
concordar plenamente com o Senador Vital do Rêgo. Está 
correto. Eu, como autor, concordo inteiramente com V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos ao Senador Pedro 
Taques o encaminhamento.

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.
É o seguinte o item que tramita em conjunto:

Item extrapauta: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
 Nº 30, DE 2010

Proposta de Emenda à Constituição nº 30, de 
2010, tendo como primeiro signatário o Sena-
dor Roberto Cavalcanti, que acresce o inciso 
XXIII ao art. 37 da Constituição Federal para 
definir requisitos de investidura em cargo pú-
blico efetivo ou comissionado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu prorrogo a sessão, de ofício, na for-
ma do Regimento e concedo a palavra ao Senador 
Eunício Oliveira.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 

Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Pre-
sidente Renan Calheiros; Srªs Senadoras, Srs. Sena-
dores, a grande missão histórica deste Parlamento e 
dos Parlamentos democráticos consiste em traduzir os 
legítimos anseios e as autênticas prioridades do povo 
que eles representam e dar-lhes forma legal.

Na pauta prioritária assumida por este Senado da 
República, em sintonia com o sentimento de milhões 
de brasileiros e brasileiras que inundaram as ruas do 
Brasil nas últimas semanas, figuraram as propostas 
de emenda à Constituição que propõem estender os 
impactos inovadores e salutares da Lei de Ficha Limpa 
a todos os níveis e esferas da Administração Pública.

Há algum tempo, na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, também me coube a grata tare-
fa de relatar favoravelmente a PEC nº 6, de 2012, de 
autoria do Senador Pedro Taques e de outros Sena-
dores, inclusive deste Senador, a quem presto minha 
homenagem neste momento.

Também, Sr. Presidente, no relatório que incorporo, 
existe a PEC nº 30, de autoria do Senador da Paraíba, 
tal qual o Senador Vital do Rêgo, o nosso querido Ro-
berto Cavalcanti. O Senador Vital do Rêgo foi o Relator 
dessa matéria na Comissão de Constituição e Justiça, 
no momento em que tive a honra de ser Presidente, 
sendo depois sucedido pelo Senador Vital do Rêgo.

Na CCJ, Sr. Presidente, eu acatei a PEC nº 6, 
tanto na forma quanto no mérito, por considerá-la um 
importantíssimo avanço na garantia da probidade e da 
moralidade de todo o serviço público do País. Afinal, 
cargos e funções de chefia, direção e assessoramento 
devem ser preenchidos com profissionais competentes 
e também honrados, comprometidos com o Estado e 
conscientes de que sua força de trabalho e o trato da 
coisa pública só podem ser direcionados à busca do 
bem comum e do interesse da coletividade.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, de tal forma, 
hoje me manifesto favoravelmente à aprovação da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 6, de 2012, e 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 30, de 2012, 
encabeçadas, como eu disse, respectivamente, pelos 
Senadores Pedro Taques e Roberto Cavalcanti.

Nós o fazemos na forma da emenda substitutiva 
que apresentamos, a qual tem como referência não ape-
nas essas duas proposições, que já estavam na Casa, 
Sr. Presidente, na condição de poderem ser votadas 
aqui, porque havia parecer e aprovação da Comissão de 
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Constituição e Justiça, mas também a outras matérias 
de iniciativa de ilustres colegas, motivados pelo mesmo 
propósito que motivou o Senador Pedro Taques e tam-
bém o nosso ex-Senador Roberto Cavalcanti quando 
apresentaram essas emendas à Constituição Federal.

Eu cito, por exemplo, a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 18, de 2012, de iniciativa do Senador 
Mozarildo Cavalcanti e de outros Senadores, e a Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 20, de 2012, de 
iniciativa da Senadora Vanessa Grazziotin e de outros 
Srs. Senadores e Srªs Senadoras. Essas matérias, Sr. 
Presidente, não puderam tramitar em conjunto com as 
duas proposições ora relatadas porque não foram ain-
da objeto, como eu disse, de apreciação pela CCJ e, 
desse modo, não se encontram instruídas para servir 
de referência. Mas serviram de referência para este Re-
lator e de inspiração para o substitutivo que apresenta.

Do mesmo modo, cumpre-nos fazer referência ao 
Projeto de Lei do Senado nº 213, de 2012, de autoria do 
Senador Pedro Simon, que, como projeto de lei, tam-
bém não pode ser incorporado, Senador Pedro Simon, 
a essas PECs que estavam instruídas. Mas, em home-
nagem a V. Exª, tomei como inspiração o PLS nº 213, de 
autoria de V. Exª, que propõe regras para a designação 
dos ocupantes de diversos cargos públicos, assim como 
o Projeto de Lei do Senado nº 54, de 2012, de autoria 
da Senadora Vanessa Grazziotin, que propõe regras 
para a designação para cargos em comissão; e, para 
a disciplina da mesma matéria no âmbito interno desta 
Casa, o Projeto de Resolução nº 5, de 2012, de autoria 
do Senador Randolfe Rodrigues, que também serviu 
de inspiração a este Relator ao construir o substitutivo.

Por isso, somente com medidas dessa nature-
za poderemos resgatar a eficiência, a moralidade, a 
transparência, a responsabilidade e a impessoalidade 
na administração de bens, valores, serviços e recur-
sos adquiridos com o suado dinheiro dos contribuintes 
brasileiros, que já carregam uma das mais pesadas 
cargas tributárias do mundo.

Para concluir, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, ninguém suporta mais assistir a frequentes e 
degradantes espetáculos de enriquecimento ilícito e 
de lesão ao Erário público. Vamos respeitar e traduzir 
o sentimento das ruas e dar mais um passo efetivo 
para coibir a falta de respeito com a maioria; a falta 
de respeito com os cargos e com o dinheiro público, 
como, aliás, já fizemos na semana passada quando 
inscrevemos aqui a corrupção entre os crimes chama-
dos crimes hediondos. Nem a história nem os nossos 
concidadãos nos perdoarão se desperdiçarmos esta 
oportunidade de fazermos o Brasil avançar.

Por isso, tenho certeza de que este Plenário vo-
tará, sim, a favor das Propostas de Emenda à Cons-
tituição nº 6 e nº 30.

Sr. Presidente, quero apenar registrar o voto final 
no parecer que foi distribuído aos Srs. e às Srªs Sena-
doras. Após a exposição de motivos e a análise feita no 
parecer, concluo dizendo que me atrevo aqui – eu me 
atrevo aqui – a fazer a inclusão dessas matérias tão im-
portantes nesse substitutivo, que tem como referência 
não apenas as duas proposições aqui relatadas, mas 
também, como disse, matérias de vários outros Senado-
res que me serviram de inspiração para fazer o relatório.

Portanto, o voto é no sentido da constitucionalidade, 
da juridicidade das Propostas de Emenda à Constitui-
ção nº 6, de 2012, e nº 30, de 2010, e, no mérito, pela 
aprovação da primeira e pela prejudicialidade da segun-
da, nos termos das seguintes emendas substitutivas:

Emenda à Proposta de Emenda à Constituição 
nº 6, de 2012.

Altera o inciso I do art. 37 da Constituição Federal 
para vedar a designação para a função de confiança ou 
a nomeação para emprego, cargo efetivo ou em comis-
são de pessoa que esteja em situação de inelegibilidade 
ou tenha sofrido condenação criminal por crime doloso, 
nos casos que especifica. Está, inclusive, na emenda 
à Constituição apresentada pelo ex-Senador Roberto, 
que foi relatada tão bem pelo Presidente da Comissão 
de Constituição e Justiça, Senador Vital do Rêgo.

As Mesas da Câmara e do Senado, nos termos do 
§3º da Constituição, vão promulgar a seguinte emenda 
ao Texto Constitucional:

Art. 1º. O inciso I do art. 37 da Constituição Fe-
deral passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 37 – os cargos, empregos ou funções 
públicas são acessíveis aos brasileiros que 
preencham os requisitos estabelecidos em lei, 
assim como aos estrangeiros, na forma da lei, 
sendo vedada a sua designação para função de 
confiança ou nomeação para emprego, cargo 
efetivo ou cargo em comissão de pessoa que:
a) esteja em situação de inelegibilidade em 
razão de condenação ou punição de qualquer 
natureza, na forma da lei complementar previs-
ta no art. 14, §9º, durante o prazo de duração 
do impedimento;
b) tenha sofrido condenação criminal por cri-
me doloso, nos últimos oito anos, por decisão 
transitada em julgado ou por sentença profe-
rida por órgão judicial colegiado.

Sr. Presidente, eu me atrevo também a incluir nes-
ta matéria a emenda da Senadora Vanessa Grazziotin, 
que propõe... E solicito à Senadora Vanessa Grazziotin, 
já que estamos incluindo no texto do parecer... Para 
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poupar os senhores e avançar nessa pauta propositiva 
criada pelo Senado Federal, terminei fazendo apenas 
a leitura do voto, mas a Senadora Vanessa Grazziotin 
apresentou uma emenda, Sr. Presidente, que acres-
centa ao art. 37 o mesmo teor – parece que falamos 
por telepatia – da matéria que já consta do relatório 
da lavra deste Senador.

Portanto, solicito à Senadora Vanessa Grazzio-
tin, com permissão de V. Exª, a manifestação sobre a 
retirada ou a manutenção da emenda, uma vez que 
o texto de V. Exª está, na íntegra, contemplado no re-
latório que apresento aos Srs. e às Srªs Senadoras.

É o seguinte o Parecer, na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Por favor, Senadora Vanessa.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. 
Presidente e Senador Eunício Oliveira.

Quero dizer a V. Exª e ao Plenário desta Casa que, 
com muito prazer, retiro a emenda por mim apresenta-
da, mesmo porque o substitutivo que V. Exª apresenta 
para que este Plenário vote contempla, na íntegra, a 
emenda que eu havia apresentado, Senador Eunício.

Na realidade, o projeto do Senador Pedro Taques 
previa apenas ficha limpa para servidores públicos 
ocupantes de funções de confiança e cargos comis-

sionados. E V. Exª, analisando os demais projetos de 
emenda à Constituição, decidiu, corretamente, na mi-
nha opinião, pela apresentação de um substitutivo que 
contempla o conjunto dos servidores públicos, tanto 
os efetivos, quanto aqueles que ocupam funções de 
confiança ou cargos comissionados.

Então, eu retiro, Sr. Presidente, a emenda que 
apresentei, mas antes agradeço a todas as Srªs e os 
Srs. Senadores que assinaram a emenda, pois preci-
samos de assinaturas para apresentar emenda, por-
que me sinto contemplada com o substitutivo de V. Exª, 
Senador Eunício.

É a seguinte a emenda retirada:



41778 Quarta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 3 41779 



41780 Quarta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Como Relator. Sem revisão do orador.) – Só para tran-
quilizá-la, Senadora Vanessa Grazziotin, li aqui sua 
emenda e tive a ousadia de pedir a V. Exª a retirada, 
tendo em vista que o texto já contempla a solicitação 
de V. Exª.

Eu me atrevo a ler apenas um trecho para tran-
quilizar V. Exª: Por seu turno, os autores da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 30 e nº 6, de 2010, à frente, 
então, o Senador Roberto Cavalcanti, assinalam que a 
Lei Complementar nº 135, de 2010, contribui de modo 
efetivo ao aperfeiçoamento da democracia política no 
Brasil, à medida que exclui dos processos eleitorais 
pessoas objeto de condenação criminal em sentença 
proferida por colegiado. E assinalam que o sucesso da 
Lei da Ficha Limpa, no que diz respeito a alguns agen-
tes públicos, parlamentares e chefe do Poder Executivo, 
nos animou, inspirado inclusive na emenda de V. Exª, 
a propor a extensão das exigências que dela constam, 
a todo e qualquer agente público, servidores públicos, 
efetivos ou comissionados inclusive. Tampouco foram 
apresentadas outras emendas ao Plenário.

Portanto, Sr. Presidente, este é o relatório. Peço 
aos companheiros e às companheiras, aos Senado-
res e às Senadoras a sua aprovação, na íntegra, sem 
o acréscimo de emendas, tendo em vista que não fo-
ram apresentadas até o final da leitura deste relatório.

Sr. Presidente Renan Calheiros, agradecendo, 
concluo o relatório e peço o voto dos Srs. e das Srªs 
Senadoras para a aprovação desta importante matéria, 
que vai estender a todos os brasileiros a mesma condi-
ção para se disputar um cargo eletivo ou para exercer 
um cargo comissionado. Pela Lei da Ficha Limpa, pela 
extensão da apresentação dos Srs. Senadores Pedro 
Taques e Roberto Cavalcanti e com a apresentação 
da emenda da Senadora Vanessa Grazziotin, que foi 
incorporada ao relatório original, o Brasil dá mais um 
passo, avança mais um pouco nessa questão de mo-
ralidade pública e cuidado com o que não pertence 
a uma pessoa, mas a todos os brasileiros, que é o 
dinheiro do contribuinte, do imposto suado que paga 
cada cidadão e cada cidadã brasileira.

Era isso, Sr. Presidente, agradecendo o apoio e 
o voto de cada um dos Srs. Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu quero cumprimentar o Senador Eu-
nício Oliveira que fez um parecer brilhante, favorável, 
com substitutivo, e incorporando também emenda da 
Senadora Vanessa Grazziotin.

Completada a instrução da matéria e uma vez que 
foi aprovado como todos sabem o calendário especial 
de tramitação, passa-se à sua apreciação.

Discussão das propostas e do substitutivo.

Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Para 

discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Inscrevo também o Senador José Pi-
mentel.

O Senador Pedro Taques também, que é autor 
da matéria, o primeiro subscritor da matéria.

Senador Vital do Rêgo.
Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, com todo respeito ao nosso Líder que saiu 
da tribuna, eu lamento não ter podido escutar nada que 
V. Exª, que fez um brilhante relatório, falou, porque a 
balbúrdia era tão grande que, na verdade, na verdade, 
não foi possível ouvir.

Eu peço um apelo a V. Exªs, em meu nome e em 
nome do meu Líder, para fazerem um pouco de silên-
cio, pela importância dessa matéria.

(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Ela 

é muito mais importante do que se possa estar ima-
ginando. Então, por mais importante que sejam esses 
cochichos que todo mundo está fazendo, eu acho que 
essa matéria merece o debate e merece a análise que 
deve ser feita.

Nós estamos vivendo, aqui, a continuidade de 
algo altamente positivo que o Congresso Nacional 
está fazendo e que começou a fazer sob a liderança 
da população. Com 1,5 milhão de assinaturas, a popu-
lação enviou a esta Casa um projeto de fichas limpas, 
mãos limpas.

No Congresso, foi aprovado, por unanimidade, 
inclusive por esta Casa. A Câmara aprovou, por maio-
ria, e enviou a esta Casa, onde nós todos tínhamos 
uma série enorme de emendas a fazer. Mas o dia em 
que nós votamos era o último, então, se nós votásse-
mos, voltava para a Câmara e lá na Câmara morreria, 
porque era o último dia. Na nossa opinião, a Câmara 
deliberadamente tinha feito uma série de alterações 
para nós mudarmos, a fim de que voltasse para lá e 
não acontecesse nada.

E nós votamos. E foi aprovado. E, na hora em que 
nós aprovamos, o nosso grande Líder Senador Pedro 
Taques e muitos de nós apresentamos emendas, que 
retiramos na hora para que o projeto fosse votado, 
assumindo o compromisso de apresentarmos novas 
emendas para melhorar o projeto: o nosso e mais o 
que veio da sociedade brasileira.

Está aqui o projeto do Senador Pedro Taques. 
Todos nós sabemos que o Senador Pedro é a grande 
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figura desta geração política do Congresso Nacional. 
Ele, nosso irmãozinho menor – menor no tamanho e 
na idade –, que podia ser meu neto, ali, do Amapá, 
são os grandes nomes, e o Senador de Mato Gros-
so apresentou um grande projeto; aliás, é o segundo.

Na semana passada, aprovamos um dessa im-
portância e desse significado que a imprensa toda 
destacou; hoje, vem ele com outro projeto muito im-
portante, é o projeto que leva a questão da ficha limpa 
que nós políticos e nós Parlamentares temos sobre 
a nossa cabeça e o achamos muito bom. Quem tem 
qualquer compromisso com a Justiça... Não tem aquela 
história enquanto recorre, enquanto recorre, recorreu, 
recorreu, recorreu e, 20 anos depois, existem Senador 
e Deputado que andam por aí e que continuam sendo 
candidatos porque não houve a redação final. Isso tem 
que mudar no processo brasileiro.

O processo brasileiro tem que ser como todos os 
processos do mundo onde o cidadão, condenado uma 
vez, condenado a segunda, vai para a cadeia, se é la-
drão; não pode ser candidato, se é político, enquanto 
não for absolvido. No Brasil, não; no Brasil, enquanto 
recorrer, enquanto recorrer, não vai para a cadeia e 
pode ser candidato. O processo ficha limpa terminou 
com isso, foi um ato espetacular na atuação política. 
Mas aqui o que queremos fazer neste dia e nesta noi-
te? Trazer isso para dentro da sociedade brasileira. São 
várias propostas. A do Senador Pedro Taques, que é 
a que foi recebida pelo ilustre Líder relator, estende a 
proibição para ocupar qualquer cargo em comissão 
ou função de confiança para quem não tenha a ficha 
limpa. É importante.

No nosso gabinete, para nós nomearmos alguém, 
por exemplo, tem que ter ficha limpa. É importante, é 
absolutamente necessário, mas, com todo o respeito 
ao meu querido amigo Pedro Taques, eu até acho que, 
como é uma emenda à Constituição, nessa altura, vou 
votar favorável – não queria que fosse o contrário –, mas 
só quero deixar claro que não resolve só esse projeto.

Tem aqui mais projeto que aumenta essa questão. 
O projeto de emenda à Constituição do companheiro 
Taques fala em cargos em comissão ou em função 
de confiança. Esses têm que ter ficha limpa. Correto?

Agora, o projeto que nós apresentamos é fruto 
de um trabalho que iniciou com a ida de Pedro Taques 
e eu, lá, na assessoria da Presidência da República, 
no Ministro encarregado dessa matéria, que foi quem 
primeiro falou para os jornais em questão de ficha 
limpa no Executivo. Lá, o Sr. Governador, Pedro e eu 
tomamos conhecimento do projeto que ele fez, do 
estudo que estava feito, que estava pronto, e que ele 
tinha entregue nas mãos da Presidente da República 
e esperava mandar para cá.

E o tempo passou, e o tempo passou, e nós le-
mos nessa tribuna o projeto, e falamos com o Ministro, 
e o tempo passou, e a Presidente da República não 
mandou. A Presidente da República não mandou aqui-
lo que saiu no jornal como uma decisão do Executivo 
pela palavra do Sr. Ministro! Então, nós apresentamos 
um projeto de lei aqui, projeto de lei esse que encampa 
praticamente todos os cargos do Executivo:

É vedada a nomeação e a assunção ao cargo 
de Ministro – e, além disso, a nomeação para 
cargos que tenham status idêntico ou equipa-
rado ao Ministro de Estado, bem como para 
os chefes dos órgãos de assessoramento di-
reto, civil e militar, da Presidência da Repúbli-
ca; o chefe do órgão de assessoramento de 
informações da Presidência da República; os 
Presidentes, Diretores e Superintendentes de 
autarquias, empresas públicas, sociedades de 
economia mista [ou todas as entidades].

(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – O 

cidadão, para ser nomeado, tem de ter ficha limpa. 
Esse é o projeto.

Apresentei correndo hoje uma emenda à Consti-
tuição, estendendo um pouco mais o projeto do com-
panheiro Pedro Taques, através da qual, em vez de 
cargo em comissão e função de confiança, eu digo: 
é vedado provimento às funções diretivas em cargo, 
emprego ou função pública aos brasileiros... Quer di-
zer, eu estendo a toda a sociedade.

Então, eu não entendo, porque eu não vi no pa-
recer do Relator, porque o tumulto não deixou ouvir, 
eu não vi se o Relator estendeu esta questão a todos 
os cargos...

(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Fora 

do microfone.) – ... a todas as funções, ou se ficou 
apenas...

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Fora 
do microfone.) – Para tudo.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Já 
é um lado positivo. É um lado positivo. Por isso, eu digo 
seria bom nós aqui votarmos a emenda do companheiro 
Pedro Taques, que é muito importante, mas assumir-
mos o compromisso de, a partir de amanhã, olharmos, 
analisarmos e verificarmos se envolve o global. 

É importante saber que ela envolve o global por-
que quem defendeu essa tese de que deve envolver 
o global foi o Ministro da Srª Dilma, foi o homem en-
carregado dessa matéria, foi na sua assessoria que 
ele analisou, debateu, discutiu, levou esse projeto ao 
Gabinete da Presidência, junto com sua equipe mi-
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nisterial, e de lá tirou o projeto, dizendo que para ele 
era importante que fosse proibida a nomeação para 
qualquer cargo, a qualquer título, de toda pessoa que 
estivesse marcada com o carimbo de ficha suja.

(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – É 

por isso que venho a esta tribuna, primeiro, para felicitar 
meu companheiro Pedro. Realmente, um dos grandes 
líderes e um homem por quem tenho o maior carinho 
e o maior respeito. Aliás, é o Relator do meu projeto 
na Comissão de Constituição e Justiça. Em segundo 
lugar, trazer o meu apoio ao seu projeto. Acho que é 
muito importante, avança, é positivo. Mas pedir a S. 
Exª e à Casa que não fechemos as portas, deixemos 
a porta aberta para ir adiante e debatermos e, se for 
possível, avançar mais um pouco. Avançar para abrir 
o leque no sentido de que haja um momento em que 
ficha limpa para qualquer ministro, para qualquer ci-
dadão que vai ocupar algum cargo, alguma função e 
seja livre na sua consciência. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Rodri-
go Rollemberg.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, enquanto o Senador Rodrigo 
Rollemberg se dirige à tribuna, vou pedir...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Gim Argello.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – ...a V. Exª que, 
por favor, em meu nome e em nome dos Senadores, 
em especial do Senador Lindbergh Farias – amanhã, o 
senhor vai fazer uma reunião de Líderes para definir a 
sessão de vetos no Congresso Nacional, ao meio-dia 
–, defina também o dia em que vamos poder colocar os 
vetos que vamos trabalhar para que sejam derrubados. 

No meu caso específico, tenho um compromisso 
firmado com a categoria – e todos os Senadores que 
votaram a favor – dos taxistas do Brasil, projeto de que 
o senhor foi Relator. Então, peço a V. Exª que, por favor, 
possa anunciar isso oficialmente. É muito importante 
porque há taxistas do Brasil todo, de todos os sindi-
catos... O Senador Eunício Oliveira está pedindo para 
comunicar que tem o apoio do PMDB integralmente, 
tem o apoio do Bloco, tem o apoio de todos os Sena-
dores e Senadoras que aqui estão. 

Então, peço a V. Exª que, por favor, diga a esses 
taxistas do Brasil inteiro – aqui dentro só puderam ser 
acomodados 70, Sr. Presidente, mas há mais 500 ta-
xistas do País inteiro que vieram aqui pensando que 
seria hoje. Não sei por que motivo, mas pensaram que 
seria hoje. Então, apenas para dar uma data a eles. 

Se não for amanhã, qual é a intenção de V. Exª para 
que possamos colocar. 

E, desde já, afirmou que vou trabalhar efetiva-
mente para esse veto seja derrubado e se faça justiça 
a essa categoria dos taxistas do Brasil.

(Manifestação das galerias.)
(Soa a campainha.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) 

– Sr. Presidente, quero apenas reformar o apelo do 
Senador Gim Argello.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Lindbergh... 

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Sr. Presidente, eu não vou tomar tempo. Quero apenas 
reforçar o apelo do Senador Gim Argello.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Lindbergh Farias, presumo 
que V. Exª queira tratar exatamente...

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Do mesmo tema do Senador Gim Argello.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Com a aquiescência do Senador Ro-
drigo Rollemberg, eu queria só comunicar à Casa e 
aos senhores taxistas e representantes de taxistas de 
todo o Brasil que, amanhã, às 12 horas, realizaremos 
uma sessão do Congresso Nacional, onde faremos a 
leitura dos vetos que não foram lidos e declararemos 
prejudicados quase 1.700 vetos.

Em seguida, nós convocaremos uma reunião de 
Líderes para discutirmos os critérios de apreciação 
dos demais vetos.

Quero, mais uma vez, colocar para os taxistas 
que essa matéria é prioritária. A única permissão que 
não se pode transferir... 

(Manifestação das galerias.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – A única permissão que não tem valor 
econômico e não se pode transferir no nosso sistema 
jurídico é a permissão do taxista. 

E é uma oportunidade de, em derrubando esse 
veto, regulamentarmos exatamente a transferência des-
sa permissão. Eu tenho muito orgulho de ter sido um 
dos relatores dessa matéria aqui no Senado Federal.

(Manifestação das galerias.)
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Portanto, vamos imediatamente com-
binar esse calendário, o Senador Gim, o Senador Lin-
dbergh e o Senador Eunício Oliveira.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para com-
plementar o que disse V. Exª, sou o autor da regulamen-
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tação dos taxistas do Brasil – e V. Exª trabalhou tanto 
nisso, assim como o Senador Gim, entre tantos outros 
que trabalharam por essa causa. Só pode ter sido um 
equívoco à época para ter ocorrido esse veto. Não tem 
sentido o veto que foi feito em relação aos taxistas. 

Portanto, a posição do PMDB aqui, no plenário, 
pelo seu Líder, por ser autor inclusive da matéria que 
regulamentou a categoria de taxista no Brasil, será 
pela derrubada do veto nesta questão dos taxistas, 
Sr. Presidente.

(Manifestação das galerias.)
(Soa a campainha.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 

Sr. Presidente, novamente agradecendo a V. Exª – tem 
orador na tribuna –, informo que amanhã participare-
mos dessa reunião de líderes e o Senador Gim Argello 
vai nos representar nessa reunião.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – E ainda com aquiescência do Senador 
Rodrigo Rollemberg, há pouco nós estávamos falando 
com o Presidente da Câmara dos Deputados, o De-
putado Henrique Eduardo Alves, amanhã às 11h30, 
nós teremos, na Presidência do Senado Federal, uma 
reunião com os Líderes, e todos estão convidados, da 
Câmara e do Senado, das Bancadas de todos os Par-
tidos da Câmara e do Senado, para que nós possamos 
exatamente, minimamente, planejar essa reunião do 
Congresso Nacional – 11h30.

Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, já quero, de antemão, me soli-
darizar com todos os taxistas do Brasil e manifestar 
a posição do Partido Socialista Brasileiro a favor da 
derrubada do veto. Essa é a nossa posição.

(Manifestação das galerias.)
(Soa a campainha.) 
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF) – E quero, Sr. Presidente, aqui discutindo a maté-
ria que está em pauta, em primeiro lugar, parabenizar 
o autor, Senador Pedro Taques, e os diversos autores 
de matérias similares a essa, como o Senador Pedro 
Simon, que tem um projeto de lei tratando do mesmo 
tema.

Entendo que esse é um tema da maior importân-
cia. Não tem sentido algum nós termos esse critério 
valendo, o que foi um grande avanço produzido pela 
sociedade brasileira, por meio de um projeto de inicia-
tiva popular, que foi a Lei da Ficha Limpa, valendo para 
aqueles que vão disputar eleições, disputar mandatos 
eletivos, e não termos os mesmos critérios valendo 

para os servidores públicos. Desde muito tempo, este 
debate vem sendo feito no plenário, com diversas 
manifestações, minhas, do Senador Pedro Simon, do 
Senador Cristovam, do Senador Pedro Taques e de 
diversos Senadores favoráveis a essa matéria. 

É importante registrar que, desde dezembro de 
2010, o Governador de Pernambuco, Presidente do 
nosso Partido, Eduardo Campos, adotou esse princípio 
na Administração Pública do Estado de Pernambuco, e 
vários governos do PSB em todo o Brasil já adotaram 
isso como prática. Sem dúvida, isso contribuirá para 
melhorar a qualidade do serviço público brasileiro, da 
mesma forma como a Lei da Ficha Limpa está con-
tribuindo para melhorar a qualidade da política e dos 
políticos em todo o Brasil. Nós temos que avançar.

O que eu quero registrar neste momento é que 
nós precisamos adotar no Senado Federal para sem-
pre, daqui por diante, esse procedimento que estamos 
adotando desde a semana passada, porque, sem dúvi-
da alguma, se o Senado já estivesse adotando esses 
procedimentos desde o início da Legislatura, nós não 
estaríamos sendo cobrados – a política, os políticos e 
os partidos de forma geral – como estamos sendo. Por 
isso, nós precisamos adotar regularmente uma pauta 
de interesse da população. Essa é uma agenda de in-
teresse da população. Essa é uma agenda que dialoga 
com as manifestações que vêm das ruas e contribui 
para melhorar a qualidade do serviço público brasileiro.

Quero cumprimentar o Senador Eunício pela 
melhoria que produziu no texto ao ampliar o critério 
não apenas para os servidores comissionados, mas 
também para todos os servidores públicos, lembrando, 
Senador Jorge Viana, que, na semana passada, nós 
aprovamos, na Comissão de Constituição e Justiça, a 
Lei Geral que regulamenta os concursos públicos no 
âmbito da administração federal. Lá já consta também a 
exigência do princípio da ficha limpa para a investidura 
em cargos e funções públicas. Já foi aprovado também 
no âmbito da CCJ, em caráter terminativo, mostrando 
que o Senado, que a CCJ, já estava em sintonia com 
esse sentimento. Mas eu não posso deixar de apro-
veitar esta oportunidade, Sr. Presidente, para falar de 
temas de que devemos tratar nessa agenda regular. Eu, 
sinceramente, fiquei surpreso com o que me pareceu 
– desculpe-me o Líder do Governo, o Líder do Bloco 
– certo improviso do Governo Federal, da Presidência 
da República, ao encaminhar como proposta para o 
plebiscito dois temas que não têm o menor cabimento 
constar no plebiscito, que é a instituição do voto aberto, 
o fim do voto secreto, bem como a regulamentação da 
suplência no Senado.

Ora, minha gente, esses projetos já tramitam 
aqui há muito tempo; ninguém precisa consultar a po-
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pulação brasileira para saber qual é a posição dela a 
respeito do fim do voto secreto. A esmagadora maio-
ria, a quase unanimidade da população brasileira é a 
favor do voto aberto, pois quer saber – e tem todo o 
direito de saber – como o seu representante vota no 
Congresso Nacional.

Então, eu quero reiterar um apelo que fiz na reu-
nião de Líderes. 

Para que não sejamos cobrados em relação a 
temas que não têm sentido estar no plebiscito, vamos 
fazer essa agenda que dialoga com a população, va-
mos colocar a questão do voto aberto, na semana que 
vem, para ser apreciada pelo Plenário do Senado Fe-
deral; vamos colocar os projetos que regulamentam a 
questão do suplente.

Agora, minha gente, pelo amor de Deus, não são 
temas para constar num plebiscito. Eu gostaria de ouvir 
a população na elaboração dessa agenda do plebiscito. 
Vamos perguntar o que a população, por exemplo, acha 
de aumentar os recursos para Estados e Municípios, 
que está na origem do Pacto Federativo.

Aqui, quando vemos a pauta das ruas, que quer 
mobilidade urbana melhor, saúde melhor, isso diz res-
peito à condição dos Municípios e dos Estados brasi-
leiros de cumprirem essa agenda. Essa, sim, é uma 
agenda que dialoga com a população que está nas ruas.

Portanto, cumprimento o Senador Pedro Taques, 
o Senador Pedro Simon e o Senador Eunício Oliveira, 
que foi o Relator dessa matéria. Esse é um tema impor-
tante. Mas não vamos esperar as próximas manifesta-
ções para que o Senado tenha uma agenda regular e 
que, efetivamente, todas as semanas, possa apreciar 
e votar projetos de interesse da população.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg, 
o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Cumprimento V. Exª.

Senador José Pimentel, que está inscrito. (Pausa.)
Então, Senador Pedro Taques. Em seguida, é o 

Senador Vital do Rêgo. 
Por gentileza, com a vênia do Senador Pedro 

Taques, Senador Dornelles.
Senador Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 

RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, desde o 
período em que fui Secretário da Receita, participei de 
todas as propostas e de toda a legislação que isentou 
do IPI os taxistas. Considero-os uma classe que pre-
cisa do nosso respeito. Eu quero reiterar o apoio do 

Partido Progressista à derrubada dos vetos que tanto 
interessa a essa classe.

Muito obrigado. 
(Manifestação das galerias.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Muito bem. É óbvio que a essa turma boa que 
nos visita aqui eu queria muito agradecer. Nós temos 
um Regimento a cumprir, mas estamos juntos. E eu 
acho que essa vitória será de todos os taxistas do 
Brasil, e penso que esse é o sentimento do Plenário.

Senador Pedro Taques, V. Exª tem a palavra.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 

Pela ordem, enquanto o Senador se prepara.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Eu quero só, em 
nome da Liderança do PRB, também reafirmar nossa 
posição a favor da derrubada desse veto, uma vez que 
nós temos aí, no próprio Senador Marcelo Crivella, 
hoje Ministro, um defensor da classe, ele que também 
foi taxista quando jovem. Então, nós somos também, 
nesse ponto, a favor da derrubada do veto. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Muito bem.

Eu quero, quando chegar ao Acre, poder falar com 
os colegas de vocês e levar essa boa notícia.

Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, o art. 37 da Constituição, que regula 
a atuação de todos nós, se formos buscar os princípios 
elencados no art. 37, forma um acróstico. As iniciais 
dos princípios legalidade, impessoalidade, moralidade, 
probidade e economicidade formam o acróstico LIMPE.

O legislador constituinte, ao estabelecer esses 
princípios para a administração pública, Sr. Presidente, 
buscava que o Estado nacional, o Estado regional e o 
Estado paroquial, o Estado local, o Município, aqueles 
que servem ao Estado, Sr. Presidente, precisam ser 
limpos, limpos, obedecer à probidade, não roubar, não 
deixar roubar e denunciar quem roube. O Estado, esta 
entidade abstrata, que já recebe vários nomes, é uma 
construção de todos nós. O Estado é feito pelas von-
tades de todos nós. Daí o servidor público precisa ter 
uma vida passada, uma vida pretérita sem qualquer 
nódoa, sem qualquer mancha, sem qualquer mácula.

Imaginem: ele não pode ser, hoje, candidato a ve-
reador no menor Município do Brasil, mas ele poderia, 
em tese, ser presidente do Banco Central, ser ministro 
da Fazenda, secretário de Estado, ser presidente da 
Casa da Moeda. Isso é razoável? Isso não é razoável. 
Aqui, no Congresso Nacional, existem várias propos-
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tas nesse sentido, como a da Senadora Vanessa, do 
Senador Roberto Cavalcanti. Outros Senadores trou-
xeram propostas iguais, parecidas com essa proposta. 
Isso deve ser ressaltado.

Sr. Presidente, não é correto que o princípio da 
proporcionalidade seja desrespeitado, seja violado. 
Por isso, os servidores públicos devem, sim, na sua 
admissão, buscar atender os critérios previstos no art. 
37. Aqueles que incorrem naquelas causas de inelegi-
bilidade previstas na Lei Complementar nº 135, a cha-
mada Lei da Ficha Limpa, também não podem exercer 
cargos de confiança e funções comissionadas. 

Na proposta de emenda à Constituição da qual 
fui o primeiro signatário e tive o apoiamento de quase 
todos os Senadores, Sr. Presidente, eu não elenquei 
os cargos efetivos. Por que eu não elenquei os cargos 
efetivos? Porque, Sr. Presidente, o cidadão que, por 
algum motivo da sua função, exerce direção e asses-
soramento superior, o que recebe a denominação de 
DAS, pode manipular valores, pode tomar decisões 
que implicam valores, inclusive, financeiros. É diferente 
daquele chamado de servidor público administrativo. 
Este cargo, não podemos impedir que possa ser exer-
cido mesmo por aqueles que incorrem nas chamadas 
causas de inelegibilidade. Caso contrário, estaríamos 
decretando a morte civil de determinados cidadãos. 
Ele não teria espaço na Administração Pública, a ini-
ciativa privado não o admitiria. A ele sobraria apenas 
ser um cidadão autônomo. Eu penso que, se nós es-
tendermos a todos, estaríamos decretando a morte 
civil de determinados brasileiros. Isso, para mim, não 
se afigura como razoável. 

Dessa feita, Sr. Presidente, quero agradecer os 
apoiamentos dessa proposta de emenda à Constitui-
ção e pedir o voto favorável ao texto, conforme foi apre-
sentado. Aí teremos uma sociedade mais justa, mais 
livre e mais solidária, como, por mais de uma vez, já 
disse desta tribuna.

É bom dizer que, antes da apresentação desta 
proposta de emenda à Constituição, eu e o Senador 
Pedro Simon fomos até o Ministro Hage, que nos disse 
que a Administração Pública federal já estava preparan-
do um decreto nesse sentido. Existem vários Municípios 
do Brasil que já possuem leis nesse sentido. Existem 
alguns Estados que já possuem leis nesse sentido. 
Não seria possível a apresentação de um projeto de 
lei, sob pena de ofendermos o Pacto Federativo. Daí 
a importância de uma proposta de emenda à Cons-
tituição. E o Senador Randolfe Rodrigues também já 
trabalhou neste tema.

Portanto, Sr. Presidente, encerro dizendo que essa 
proposta significa um avanço para que nós tenhamos 
o que se denomina de republicanismo, honestidade 

cívica, o dever de ser honesto na Administração Pú-
blica. Esse dever de ser honesto significa honestidade 
cívica. Por isso, peço o apoiamento a esta proposta.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Vital. E logo em seguida – eu queria 
chamar a atenção dos colegas –, nós faríamos a vo-
tação do requerimento.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Vital e Senador Randolfe.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr. 
Presidente, em rápidas palavras, ao saudar…

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Temos que apreciar um requerimento ainda.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – … 
o nosso Senador Garibaldi Alves, hoje Ministro da Pre-
vidência Social. Estávamos aqui falando um pouco…

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Ex-Presidente desta Casa. ex-tudo nesta Casa.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Ex-
-Presidente desta Casa, história política muito bonita, 
a serviço do Brasil e do nosso Partido.

Queria dizer, Sr. Presidente, que o Senador Euní-
cio Oliveira foi muito feliz, quando apresentou um subs-
titutivo que retrata efetivamente, de forma simbólica, o 
pensamento da Casa. Não apenas o Senador Pedro 
Taques, com a Proposta de Emenda à Constituição nº 
6, a Senadora Vanessa Grazziotin, o Senador Pedro 
Simon, que assumiu a tribuna há pouco, externando 
seus valores na forma também da sua proposta. Mas 
eu trago, Sr. Presidente, e aí por fazer justiça a um pa-
raibano que ocupou também este Senado Federal, a 
Proposta, ainda em 2010, nº 30, do Senador Roberto 
Cavalcanti.

Por isso o esforço que fiz para que o Senador 
Eunício Oliveira – e ele fez muito bem no seu substi-
tutivo – encampasse essa proposta, porque estende 
a todos os servidores os requisitos para ocupação de 
cargos públicos, efetivos ou comissionados, na forma 
do art. 37.

O Senador Roberto Cavalcanti foi muito feliz 
quando apresentou essa proposta em 2010, antevendo 
que precisava a Lei Complementar nº 135, conhecida 
como Lei da Ficha Limpa, que era objeto de intensas 
polêmicas jurídicas no País… E essa foi a contribuição 
à época de S. Exª, o Sr. Senador, para dirimir todas 
as dúvidas que, hoje, nós estamos podendo fazê-lo, 
ao aprovar o substitutivo do Senador Eunício Oliveira.
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – E 
Wellington Dias.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Em votação o requerimento.

As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam perma-
neçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Votação, em primeiro turno, do substitutivo da 

PEC nº 6, de 2012. Votação nominal.

Agora, eu abro o painel para a votação nominal 
e sigo com as inscrições. O primeiro inscrito é o Se-
nador Randolfe.

(Procede-se à votação.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 

Queria pedir a inscrição, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Senador e Líder Wellington Dias, Senadora Va-
nessa, Senador Sérgio Souza.

Por isso, Sr. Presidente, eu quero me associar às 
manifestações dos nossos companheiros, pedindo a 
aprovação dessa proposta de emenda constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Eu agradeço e cumprimento o Senador Vital do Rêgo.

Queria fazer um apelo e ver se há concordância 
do Plenário. Todos querem se manifestar, porque é 
uma matéria da maior importância para a consolida-
ção do republicanismo, como disse o Pedro Taques. Eu 
tenho que encerrar a discussão para fazer a votação 
de um requerimento de preferência. Logo em seguida, 
abriria o painel e daria a palavra para que os colegas 
seguissem falando.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Era 
esse o meu encaminhamento, Sr. Presidente.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Perfeito, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – E se posicionando sobre a matéria, porque serão 
dois turnos. Dá tempo, tranquilamente, para todos se 

posicionarem. Posso proceder dessa maneira? Porque 
aí eu dou a palavra para o próximo inscrito, o Senador 
Randolfe, com o painel aberto, mas eu, primeiro, pre-
cisaria encaminhar, por conta do quórum, senão nós 
vamos ter problemas de quórum daqui a pouco. Posso 
conduzir dessa maneira?

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Perfeito, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Então, encerrada a discussão.

Passa-se à votação, em primeiro turno.
Sobre a mesa, requerimento de preferência para 

o substitutivo, a fim de ser apreciada a PEC. 

Nos termos do art. 311, inciso IV, do Regimento 
Interno, requeiro preferência para a votação do 
substitutivo à Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 6, de 2012, assinada pelo Senador 
Eunício e pelo Senador Inácio Arruda.

É o seguinte o Requerimento, na íntegra:
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Sr. Presidente, para encaminhar o voto.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Paulo Paim. No segundo turno, já há 
um inscrito, Walter Pinheiro.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Sem revisão do orador.) – Encaminhar o voto favorável 
à Proposta de Emenda à Constituição e cumprimentar 
o Senador Eunício pelo parecer e, em especial, por ter 
juntado aqui as diferentes propostas.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Vou abrir o painel para a votação nominal.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – PEC nº 6, o Relator é o Senador Eunício.

Por gentileza.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 

Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Queria 
cumprimentar o Senador Eunício pelo parecer e, em 
especial, por ter somado as diferentes propostas que 
existiam. Existe a Proposta de Emenda à Constitui-
ção de autoria do Senador Pedro Taques, que fazia a 
extensão da ficha limpa para os cargos em comissão 
da Administração Pública federal. Existia Proposta de 
Emenda à Constituição, aqui muito bem destacada pelo 
Senador Vital do Rêgo. Existia o projeto de resolução 
de nossa autoria, que estendia a ficha limpa para os 
servidores do Senado Federal. E existia a proposta de 
um projeto de lei que estendia a ficha limpa a todos os 
servidores públicos da Administração Pública federal. 

Nós não podemos versar sobre o mesmo instituto, 
o da ficha limpa, no âmbito dos Municípios e dos Esta-
dos, visto que não podemos versar o que não tange aos 
demais entes federados. Mas podemos, por intermédio 
de emenda constitucional, estabelecer uma regra, no 
art. 37 da Constituição, no sentido de que fica esten-
dida a todos os âmbitos da Administração Pública, ou 
seja, para a Administração Pública federal, estadual e 
municipal. Com isso, nós complementamos e estabe-
lecemos consonância com os princípios originários do 
art. 37 da Constituição. O art. 37 da Constituição versa 
sobre os princípios da legalidade, da impessoalidade, 
da moralidade, da publicidade e da eficiência, mas 
versa, em especial, sobre o princípio da moralidade. 

Sr. Presidente, quando foi aprovada, aqui no ple-
nário do Senado Federal e na Câmara, no Congresso 
Nacional, a Lei da Ficha Limpa, quando foi estabe-
lecido o princípio da ficha limpa para os candidatos, 
argumentava-se que o princípio de prevalecer a ficha 
limpa para ser candidato estava, inclusive, na origem 
da etimologia da palavra candidato. Candidato vem do 
latim: aquele que é cândido, aquele que é puro, aquele 

que é limpo. Esse princípio, essa definição também o é 
e deve ser, e assim tem que ser, para o servidor público. 
Para se preencher os pré-requisitos para ser servidor 
público, ele se candidata a um cargo público. Então, 
para ocupar um cargo público e, ainda mais, um cargo 
de confiança na Administração Pública, ele necessita 
preencher os pré-requisitos de ter a ficha passada, a 
ficha de desempenho sem nenhum processo judicial 
transitado em julgado. 

Nós estamos em consonância com essas propos-
tas apresentadas, com a Proposta de Emenda à Cons-
tituição apresentada e que aqui estamos votando, ao 
que já havia sido aprovado anteriormente. Parece-me 
que é uma importante reforma política o que estamos 
fazendo ao aprovar esta matéria.

Aproveito, Sr. Presidente, para destacar o que 
já havia, anteriormente, apresentado a V. Exª como 
questão de ordem, sobre os temas, as questões que 
a Presidente da República nos apresenta como temas 
para o plebiscito. 

Eu quero reiterar que, em relação a um tema em 
especial, o tema do fim ou não do voto secreto no Par-
lamento, creio que não é necessário nós passarmos 
pelo constrangimento de o Parlamento submetê-lo ao 
plebiscito. Nós temos que resolver este tema o quanto 
antes aqui no âmbito do Congresso Nacional, no âm-
bito do Senado, no âmbito da Câmara dos Deputados. 
Temos de encerrar de vez o voto secreto no âmbito 
do Congresso Nacional e aproveitar para aprovar a 
mensagem da Presidente da República convocando 
o plebiscito.

E radicalizando a nossa democracia, podemos 
aproveitar essa proposta do plebiscito e introduzir uma 
quinta proposta, a revogação popular de mandatos, o 
recall. Podemos introduzir esse instrumento na nossa 
democracia direta, na nossa democracia participativa. 
Introduzir esse instrumento a mais, que será de fato – 
aí sim – uma reforma das nossas instituições políticas 
e que, no meu entender, dialogará mais com o reclame 
que está vindo das ruas.

Esta possibilidade nós temos, porque a mensa-
gem presidencial dialoga com esta Casa, mas a men-
sagem do plebiscito é uma prerrogativa do Congres-
so Nacional, e nós podemos aqui alterar as questões 
que vamos remeter aos cidadãos para serem temas 
do plebiscito.

Então, Sr. Presidente, o PSOL encaminha o voto 
favorável à Proposta de Emenda à Constituição, cum-
primentando o autor, Senador Pedro Taques, e, em 
especial, o Relator, Senador Eunício Oliveira, por ter 
juntado na sua proposta as diferentes sugestões e 
proposições que existiam na Casa sobre o tema e ter 
apresentado no substitutivo uma proposta que aten-
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de à amplitude e à radicalidade do momento, como é 
exigido pelas ruas.

Durante o discurso do Sr. Randolfe Rodrigues, 
o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Renan Calheiros, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu quero comunicar à Casa que nós 
estamos procedendo ao primeiro turno da votação.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E faço um apelo aos Srs. Senadores 
que estão em outras dependências da Casa que, por 
favor, venham ao plenário.

Nós estamos procedendo a uma importantíssima 
votação. Portanto, é fundamental a presença de todos.

Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Aqui, Sr. Presidente; aqui à sua direita (...)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – A 

inscrição, Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

(...) mas sempre posicionado à esquerda. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Ficou difícil localizá-lo desta forma. 
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Nessa posição ficava difícil, é evidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Em todo caso, com a palavra V. Exª.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Para 

encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
primeiro eu quero cumprimentar o Senador Eunício 
Oliveira pelo trabalho de buscar ouvir o conjunto dos 
Senadores, especialmente o Senador Pedro Taques, 
Senadora Vanessa Grazziotin, que tinham emendas 
constitucionais, mas nós tínhamos o caso de Senado-
res que tinham matérias infraconstitucionais que eram 
muito importantes – Pedro Simon, Randolfe e a própria 
Vanessa, que, digamos, atacou nas duas frentes, na 
emenda constitucional e também na legislação, atuou 
buscando abraçar, às vezes, todos os lados, contem-
plar todos os lados. Eu acho que o ponto (...)

(Soa a campainha.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 

– (...) mais significativo é que aquilo que havia de tra-
tamento para os congressistas nas eleições amplia-
-se agora para buscar atingir uma moralização mais 
ampla, porque também este é o sentimento do povo 
brasileiro, nas indicações para os cargos de confiança 
no Executivo, no Judiciário, no Ministério Público, no 

Congresso Nacional, nas prefeituras, nos governos 
estaduais e nos parlamentos municipais e estaduais. 

Eu acho que nós vamos ampliando uma con-
quista que foi oferecida inicialmente para quem par-
ticipava das eleições para alcançar aqueles que vão 
materializar políticas públicas, que são os cargos co-
missionados, muitas vezes. São agentes públicos; às 
vezes são funcionários públicos de carreira, no caso 
de algumas carreiras típicas de Estado, mas em fun-
ções comissionadas. Então, mesmo sendo de carreira, 
digamos, por exemplo, um auditor fiscal, ele é de uma 
carreira típica de Estado, mas ele vai estar sujeito a 
esta nova legislação.

Então eu considero muito importante, e o voto 
do nosso Partido, o PCdoB, é favorável, como sempre 
fizemos num combate duro e permanente à corrupção 
no nosso País em qualquer instância. 

Acho que as emendas oferecidas pelo Senador 
Pedro Taques e Vanessa Grazziotin, com um substitutivo 
muito bem trabalhado pelo Senador Eunício Oliveira, 
atendem amplamente, Senador Eunício, aos anseios 
da nossa comunidade. O bom é que esse debate já 
vinha sendo trabalhado pelo Congresso Nacional. As 
ruas ajudam o Congresso Nacional a avançar. É isso o 
que nós queremos: fazer o País avançar mais e mais. 

Há muitas conquistas que estão aqui adorme-
cidas, que vamos tratar de votá-las – com a vontade 
já expressa de V. Exª, Presidente Renan Calheiros –, 
quem sabe algumas ainda hoje. 

Cumprimento o nosso relator. Vamos à decisão 
do voto. Sempre, nessas emendas, é preciso ter muita 
segurança, chegarmos a 65 votos, um número mais 
positivo para abrirmos o painel.

O SR. EUNICIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Presidente Renan Calheiros.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, só para convidar os Senadores que estão em 
outras dependências desta Casa, pois estamos em pro-
cesso de votação do Substitutivo à PEC 6 e à PEC 30, 
que tratam do Ficha Limpa em todo o serviço público 
do Brasil. Portanto, uma matéria da maior importância! 
Nós precisamos de 49 votos SIM aqui no plenário e 
precisamos de quórum, que está em 55. 

Convido os Senadores do PMDB e de outros par-
tidos que compareçam ao plenário do Senado Fede-
ral, porque estamos votando essa importante matéria. 

Já aproveito, Sr. Presidente, para agradecer aos 
Senadores e às Senadoras que contribuíram para que 
este Substitutivo pudesse chegar aonde chegou. Agra-
deço também aos Senadores que tinham emendas 
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a esta matéria e que se sentiram contemplados pelo 
relatório apresentado por este Senador. 

Portanto, mais uma vez, encaminho o voto “sim”. 
Estamos votando “sim” ao Ficha Limpa no Brasil e 
convido os Senadores do PMDB a comparecerem ao 
plenário do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Temos inscritos o Senador Wellington 
Dias, a Senadora Vanessa Grazziotin, o Senador Ata-
ídes Oliveira, o Senador Sérgio Souza e o Senador 
Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
apenas para registrar o meu voto e o nosso apoio à 
Emenda Constitucional que, realmente, leva a todos 
os Poderes o que deve se feito. Nós já adotamos isso 
aqui neste plenário do Senado no que diz respeito às 
eleições, às candidaturas e agora se integra ao Exe-
cutivo e aos demais Poderes. 

Portanto, o meu voto é “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para 

encaminhar. Sem revisão do orador.) –Sr. Presidente, 
para convidar os Senadores da Bancada do Partido 
dos Trabalhadores, do nosso Bloco, eu diria até, em 
se tratando de uma matéria tão especial, de todos os 
partidos a votar. 

Quero registrar a presença do nosso Ministro 
Aloizio Mercadante, que nos dá a honra, como mem-
bro que foi desta Casa, agora como Ministro, da sua 
presença no plenário da Casa. 

Mas eu quero, Sr. Presidente, aqui também dizer 
e parabenizar o Senador Eunício Oliveira pela capaci-
dade que teve de agregar, no seu substitutivo, todos os 
projetos, contemplando um projeto, eu diria, de certa 
forma, completo. Inclusive, ouvi atentamente o nosso 
querido Senador Pedro Simon e posso dizer que a sua 
preocupação, pelo que ouvimos do Relator, pelo que 
lemos do projeto substitutivo, também foi contemplada. 

Acho que é um momento importante e a nossa 
Bancada do Partido dos Trabalhadores, eu, como Líder 
do Bloco de Apoio, temos grande satisfação de votar 
e aprovar um projeto que avança para o que quer o 
povo brasileiro, com aprovação desse projeto. A orien-
tação é voto “sim”, no voto do Substitutivo do Senador 
Eunício Oliveira.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, da mesma forma, pela Liderança do Governo, 
primeiro quero cumprimentar V. Exª, cumprimentar a 
Liderança do meu Partido e do Bloco da Maioria, Se-
nador Eunício Oliveira, pelo relatório e pela oportuni-

dade da votação de um tema cuja importância todos 
nós reconhecemos.

Portanto, ao cumprimentar V. Exª e ao cumprimen-
tar o povo brasileiro por mais essa conquista para a 
gestão pública e para a transparência na gestão públi-
ca, encaminhamos o voto “sim”, apoiando o movimento 
de transparência, de ficha limpa em todos os Poderes, 
para o cumprimento das demandas estabelecidas pelo 
povo brasileiro, Sr. Presidente.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, quero também ressaltar a importância desse tema 
e, ao mesmo tempo, parabenizar o autor, o primeiro 
signatário, Senador Pedro Taques, com a importância 
das alterações feitas pelo Senador Eunício Oliveira, 
no sentido de ampliar a aplicação do projeto de ficha 
limpa, no âmbito do serviço público federal como um 
todo: federal, estadual e municipal.

Portanto, eu diria, é quase uma medida, Senador 
Pedro Taques, com um processo de aplicação a partir 
daquilo que nós apontamos para os gestores públicos 
ou aqueles que ocupam cargos eletivos como é o nos-
so caso. Nada mais justo do que isso se aplicar exa-
tamente à esfera do serviço público, onde, indicados 
pelos agentes públicos que se submetem ao processo 
eleitoral, os cargos em comissão ou até a assunção 
das tarefas de direção, a exigência também ser apli-
cada, o que resulta quase em uma sequência vertical 
em toda a estrutura, passando assim, portanto, um 
sentimento de plena e total moralização da ocupação 
dos cargos na esfera pública.

Portanto V. Exª está de parabéns e o nosso relator, 
o Senador Eunício Oliveira, até pela compreensão de 
ampliar essa matéria e completar o objeto de desejo 
que V. Exª, em consonância com o que esta Casa já 
havia aprovado, apontou. E agora espero que possa-
mos inclusive usar essas ferramentas para ampliar 
mais ainda, cada vez mais, a estrutura de transpa-
rência, a relação e principalmente o desempenho no 
serviço público, feito por pessoas que têm inclusive a 
sua vida eu diria até como testemunho e como prática, 
para coibir e combater qualquer prática de corrupção 
na esfera pública.

Parabéns ao Senado Federal. Espero que a ma-
téria possa também ganhar do outro lado na Casa, Se-
nador, Deputado Antonio Brito – já estou profetizando, 
V. Exª que é um nobre parlamentar da Bahia. Espero 
que a Câmara dos Deputados, meu caro Deputado An-
tonio Brito, possa dar sequência a esse desejo, que é 
um desejo inclusive da sociedade brasileira. Portanto, 
nós, que estamos aqui no dia de hoje, até por conta 
das nossas tarefas desde ontem, como é o caso de 
V. Exª e o nosso, no que diz respeito à apreciação da 



41790 Quarta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013

matéria, hoje de manhã, que trata de promover a de-
soneração no transporte para baratear a tarifa pública, 
nós nos ausentamos dessa importante data na Bahia, 
no dia de hoje, o 2 de julho, a comemoração, a rea-
firmação da luta da independência do povo baiano. E 
hoje, através do projeto da Deputada Alice Portugal, 
espero que agora sejam mais conhecidas as razões 
para a independência do Brasil, em particular o 2 de 
julho, do Estado da Bahia, com as nossas lutas, desde 
o Recôncavo, consagrando-se com toda a sua trajetó-
ria de Campina a Pirajá. como diz, inclusive, o nosso 
hino ao 2 de julho. E hoje o povo baiano pode caminhar 
livremente, como faz todos os anos, nessa verdadeira 
saudação, mas também apresentando o seu protesto, 
como é da gênese, como é da história da nossa inde-
pendência, do nosso 2 de julho. 

(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senadora Vanessa Grazziotin. Em se-
guida, o Senador Paulo Paim.

Com a palavra V. Exª.
Senadora Ana Amélia também nos pede a palavra.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.) – 
Muito obrigada, Sr. Presidente.

Eu quero, primeiro, destacar a importância da 
matéria que nós estamos votando aqui, hoje. 

De fato, em 2010, nós aprovamos ficha limpa 
apenas para os ocupantes de cargos eletivos. Preci-
saríamos avançar, sem dúvida alguma, para o serviço 
público. No meu entendimento, Sr. Presidente, não ape-
nas para aqueles que ocupam cargo comissionado ou 
função de confiança, mesmo porque nem todos os que 
ocupam cargos comissionados e função de confiança 
mexem com recursos públicos, nem todos esses auto-
rizam a realização de despesas. Por isso eu não vejo 
muita diferença, a não ser na forma de ingresso des-
ses, para aqueles que são efetivos no serviço público.

Se, de fato, Sr. Presidente, nós queremos cons-
truir um Brasil cujo serviço público sirva de exemplo 
para o conjunto da sociedade, nós temos de estender 
as regras para todos aqueles que atuam dentro do 
serviço público. 

Dessa forma, eu quero mais uma vez cumprimen-
tar o Relator da matéria, Senador Eunício, que, dian-
te de propostas diferenciadas, foi capaz de construir 
um substitutivo ao qual todos aqui do plenário estão 
dando apoio. 

Acho que o Senado, hoje, dá um passo impor-
tante, Sr. Presidente, para a construção não só de um 
País melhor, mas de um serviço público que sirva, de 
fato, de espelho para a sociedade brasileira.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Sérgio Souza e Senador Pau-
lo Paim.

Como eu tinha anunciado o Senador Paulo Paim, 
se V. Exª permitir a inversão...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, eu sou muito rápido. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É sempre bom elogiarmos o poder de 
síntese do Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para enca-
minhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pri-
meiro gostaria de cumprimentar V. Exª. Tenho certeza 
de que o Congresso não vai deixar os taxistas mal; 
vai derrubar o veto, garantindo o direito dos taxistas. 
(Palmas.) Tenho certeza de que é só colocar a matéria 
em votação. Eu sei que assim V. Exª já orientou que 
botará, a partir da reunião de amanhã, às 11 e meia.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, quanto ao tema 
ficha limpa, cumprimentar o autor, o relator, mas uma 
questão de justiça. Sou obrigado também a dizer que, 
há dez anos, nesta Casa, esse Senador que está aqui, 
sentadinho, quietinho, o Senador Simon foi o baluar-
te, foi a grande estrela desse processo para a gente 
assegurar a ficha limpa não só para os políticos, mas 
para todos os servidores públicos. Li o seu projeto, 
acompanhei. Então, meus cumprimentos ao autor, ao 
relator, mas, na figura do Simon, quero também dar 
esse depoimento. 

Por fim, Sr. Presidente, V. Exª, tenho certeza de 
que tem se debruçado sobre esse tema. A Presidenta 
Dilma, hoje, sinalizou para toda a sua base de apoio 
que gostaria de ver o fim do voto secreto. E nós temos 
proposta aqui na Casa. A Emenda nº 20 está pronta 
para ser apreciada. O apelo que faço a todos os Líde-
res é que a gente não precise ir para uma consulta po-
pular quanto a esse item. Nos outros itens, que assim 
se faça, mas que a gente vote de uma vez por todas.

Por iniciativa de V. Exª, já votamos aqui, Sr. Pre-
sidente. Se é para ter constrangimento é quando a 
gente tem que cassar o mandato de um colega nosso. 
Já não é mais, se depender do Senado, secreto. Se 
ao caçar o mandato de um Deputado, pelo Senado já 
votamos que não é secreto, por que ter medo de vo-
tar secretamente veto ou escolha de uma autoridade? 

Por isso o apelo que faço é que a gente se ante-
cipe até o plebiscito e vote rapidamente o fim do voto 
secreto no Congresso Nacional. 

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Eu quero também cumprimentar V. Exª, 
Senador Paulo Paim, porque nós votamos aqui e eu fiz 
questão de destacar que na mensagem da Presidente 
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duas coisas já haviam sido superadas: uma, a questão 
do suplente de Senador cuja matéria está pacificada 
no Senado e a outra, do voto secreto.

Nós aprovamos no Senado o voto secreto para 
julgamento de agente político. Essa matéria já foi vota-
da na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara 
dos Deputados e será rapidamente votada no Plenário. 
No entanto, a proposta do Senador Paulo Paim é mui-
to mais ampla e estabelece o voto aberto para outras 
quase 14 modalidades de voto aberto. 

Eu acho que isso é compatível com a transpa-
rência que o povo brasileiro cobra da sua represen-
tação política.

Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Para 

encaminhar. Sem revisão do orador.) –Sr. Presidente, 
eu sou o Relator dessa Proposta de Emenda à Cons-
tituição do Senador Paim e entreguei hoje, pela ma-
nhã, o relatório à Comissão de Constituição e Justiça, 
sendo favorável a extirparmos do rol da Constituição 
da República Federativa do Brasil, Senador Randolfe, 
os votos secretos.

A democracia no Brasil é imperiosa e não se jus-
tificam mais votos secretos colocados na redemocrati-
zação, na Constituição de 1988, ou seja, há 25 anos. O 
Brasil realmente mudou muito nesses últimos 25 anos, 
e não se justifica mais o voto secreto. 

Eu aproveito também, Sr. Presidente, no espaço 
da discussão da Emenda nº 2 da PEC nº 6, da relato-
ria do Senador Eunício Oliveira, Líder do meu Partido, 
para parabenizá-lo pela competência e pela amplitude 
do relatório. Não se ateve tão somente ao texto origi-
nal da proposta da Emenda, mas também ampliou-o, 
colocando no rol dos fichas limpas todos os servido-
res que, a partir da aprovação no Senado, a partir da 
aprovação na Câmara e da promulgação, terão que 
ter fichas limpas.

O que quer dizer isso? Quer dizer que o Senado 
Federal está adotando medidas coerentes, atendendo 
às vozes da população brasileira no sentido da trans-
parência, no sentido de nós cuidarmos mais da coisa 
pública. Nós temos que ter responsabilidade com o 
dinheiro público, com a coisa pública. 

Nós aprovamos na semana passada, por exemplo, 
crime hediondo para peculato, para corrupção passiva, 
para corrupção ativa, para concussão. Agora nós es-
tamos caminhando um passo a mais, ao aprovar uma 
alteração na Constituição da República Federativa do 
Brasil para dizer que não aceitaremos mais no rol de 
servidores, seja do Município, do Estado ou da União, 
pessoas que em algum momento tenham cometido 
um atentado contra a sociedade brasileira, seja a um 

cidadão, na parte criminal, seja à sociedade, através 
da Administração Pública.

O que nós estamos trazendo, então, Sr. Presi-
dente, é transparência. Nós estamos fazendo de forma 
competente aquilo que fomos eleitos para fazer: dar 
mais seriedade à gestão pública, dar mais competên-
cia e transparência à gestão pública.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 

AP) – Presidente, permita-me. Presidente, Presidente, 
permita-me.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP. Sem revisão do orador.) – Presidente, a partir da 
comunicação de V. Exª e da comunicação, agora, do 
Senador Sérgio Souza, de que, de fato, a proposta de 
emenda constitucional do Senador Paulo Paim é mais 
ampla sobre o voto secreto, como o Senador Sérgio 
Souza informou ainda há pouco que o relatório dele 
já está pronto para ser votado e da disposição de V. 
Exª de apreciar a proposta do Senador Paulo Paim, eu 
acho que nós poderíamos, Presidente, incluir – e acho 
que tem acordo, com certeza, dos Líderes – dentro da 
pauta para apreciação a proposta do Senador Paulo 
Paim para ser votada ainda esta semana, de prefe-
rência – a votação da proposta de emenda constitu-
cional do Senador Paulo Paim –, já com o parecer do 
Senador Sérgio Souza, que acaba com o voto secreto 
em todos os níveis no Congresso Nacional, para ser 
votado aqui no Senado e seguir para a Câmara. E V. 
Exª, na autoridade de Presidente do Congresso Na-
cional, poderia convidar o Presidente da Câmara dos 
Deputados para dialogar, para ele votar o quanto antes 
também, na Câmara dos Deputados.

Desta forma, Sr. Presidente, a sugestão da Pre-
sidenta da República, do item “e” da proposta de ques-
tão ao plebiscito, torna-se inócua. Assim o Congresso 
Nacional não passa pelo constrangimento de mandar 
para a sociedade o questionamento de por um fim ao 
voto secreto, porque o Congresso já vai ter terminado 
o voto secreto. E sugiro, Sr. Presidente, que, em vez 
desta, porque é prerrogativa do Congresso Nacional, 
nós encaminhemos para a sociedade brasileira a per-
gunta sobre se o povo brasileiro concorda ou não com 
a instituição da revogação popular de mandatos no 
ordenamento jurídico brasileiro.

É a sugestão que faço e o encaminhamento que 
apresento, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra à Senadora Ana 
Amélia.
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para en-
caminhar. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente 
Renan Calheiros, Srªs e Srs. Senadores, eu queria dizer 
que essa é uma decisão relevante do Senado Federal, 
e não é novidade nem inovação, porque no Municí-
pio de Erechim, no Rio Grande do Sul, o ex-Vereador 
José Rodolfo Mantovani, do meu partido, havia feito 
uma proposta de uma lei para que todos os servido-
res concursados ou comissionados da administração 
pública municipal, tanto para o Poder Executivo quan-
to o Legislativo, fossem submetidos ao crivo da ficha 
limpa. A lei foi aprovada pelos vereadores de Erechim 
e sancionada pelo Prefeito municipal de Erechim, que 
era adversário do vereador do meu partido. 

Essa experiência inédita já está em vigor há pelo 
menos dois anos, caro Presidente Renan Calheiros. 
E também em Passo Fundo, Município muito conhe-
cido e importante do Rio Grande do Sul, na Câmara 
de Vereadores, por iniciativa do ex-Vereador Rafael 
Bortoluzzi, foi elaborada lei pela qual, para admissão 
de servidores por concurso ou comissionados, há a 
exigência da ficha limpa.

Dessa forma, congratulo-me com a decisão to-
mada hoje, particularmente com a iniciativa do Sena-
dor Pedro Simon, especialmente do Senador Pedro 
Taques e dos demais Senadores, como o Senador 
Eunício Oliveira, que tiveram um papel relevante na 
condução dessa matéria e de todos os Senadores que 
aqui defenderam esse assunto.

E queria aproveitar também, Senador Renan Ca-
lheiros para antecipar, em nome do meu grande Líder 
Francisco Dornelles, o apoio do Partido Progressista 
à derrubada do veto dos taxistas.

Essa é uma matéria extremamente importante, e 
o Líder Francisco Dornelles incumbiu-me de dizer que 
o Partido Progressista também defenderá a derrubada 
do veto dos taxistas.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senadora Ana 
Amélia.

Senador Pedro Taques. Em seguida, o Senador 
Romero Jucá.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, apenas para argumentar: No segundo turno, ainda 
são possíveis, regimentalmente, modificações que não 
representem alteração de mérito. 

A alínea “b”, trazida ao substitutivo, parece-me 
não razoável.

Quero argumentar no seguinte sentido. A alínea 
“b” diz o seguinte: 

O inciso I do art. 37, conforme a redação do 
substitutivo:

I – os cargos, empregos e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei, assim como 
aos estrangeiros, na forma da lei, sendo ve-
dada a designação para função de confiança 
ou nomeação para emprego, cargo efetivo ou 
em comissão, de pessoa que [...]
b) tenha sofrido condenação criminal por cri-
me doloso nos últimos oito anos, por decisão 
transitada em julgado ou por decisão proferida 
por órgão judicial colegiado.

Imagine um cidadão que comete um furto: furtou 
uma galinha, um pato, um marreco. Ele é condenado 
por um delito doloso. Ele teve a intenção de furtar esse 
marreco, essa galinha, esse pato.

Ele é condenado. A decisão transitou em julgado. 
Ele vai ter a suspensão condicional da pena, porque 
a pena será menor do que quatro anos, mas ele não 
poderá ser servidor público? Isso não se me apresen-
ta como razoável.

Eu vou conversar com o Relator, Senador Eu-
nício, que fez um trabalho brilhante, gostaria de res-
saltar, para que nós pudéssemos – e isso é possível 
regimentalmente – tratar desse tema. Conversarei com 
ele, e já conversei com alguns Líderes aqui, da possi-
bilidade de que essa alínea “b” pudesse ser retirada, 
porque não é razoável.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador, antes de conceder a palavra 
ao Senador Romero e ao Senador Cássio Cunha Lima 
e ainda na ausência do Senador Eunício, que é o Re-
lator e que fez importantíssimo trabalho nessa matéria, 
eu queria dizer desde já que, no segundo turno, pode 
ser apresentado um requerimento de destaque para 
nós rejeitarmos esse texto.

De modo que acho que é importante que nós fa-
çamos isso, e, na hora, o Senado rejeita, resolvendo 
definitivamente essa questão, sem que nós tenhamos 
que suspender a apreciação desta matéria. 

Senadora Lúcia Vânia, darei já a palavra a V. Exª.
Senador Romero e Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, quero saudar os amigos e as amigas taxistas, 
registrar o nosso compromisso e a nossa luta em favor 
dos taxistas. (Palmas.)

E quero dizer que, em Boa Vista e em Roraima, 
nós já aprovamos essa lei estadual e municipal, mas 
nós queremos uma lei federal que proteja todos os 
taxistas do Brasil! (Palmas.)
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Portanto, nós vamos votar para derrubar o veto 
e atender os taxistas do Brasil e de Roraima, Sr. Pre-
sidente. 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 

PB. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de me 
somar também neste instante aos que já se manifesta-
ram a favor da derrubada do veto do tema relativo aos 
taxistas. (Palmas.) Tenho certeza que o Plenário assim 
também, majoritariamente, se posicionará. 

Quero também falar, de forma antecipada, sobre 
um debate que terá o seu momento próprio no que 
diz respeito à iniciativa da Presidência da República 
de propor a realização de um plebiscito. Isso é muito 
mais uma jogada de marketing político deslocado da 
realidade do País real que está nas ruas, reclamando 
por melhoria na qualidade dos serviços de educação, 
de saúde, segurança pública, no combate à corrup-
ção e que, lamentavelmente, não foi entendido pela 
Presidente Dilma, que tenta encontrar uma saída no 
marketing político por um tema que devia ser resolvido 
com um debate, transparência, discussão e, sobretu-
do, respeito ao Congresso Nacional e principalmente 
à nossa Constituição. 

Não precisa ser um constitucionalista para com-
preender que referendo e plebiscito são iniciativas ex-
clusivas deste Parlamento e que, portanto, nada mais 
oportunista do que enviar propostas de temas que já 
foram decididos no Congresso ou que estão em trami-
tação, como é o caso, já debatido aqui, do voto secreto. 

Tenho lá minhas dúvidas sobre o alcance do voto 
secreto. É claro que nós temos que caminhar em dire-
ção à transparência, à prestação de contas dos nos-
sos atos perante a sociedade, mas, por exemplo, fico 
sempre em dúvida se nós, que escolhemos Ministros 
do Supremo Tribunal Federal e que, eventualmente, 
poderemos ser julgados por esses Ministros, teremos 
condições de, no painel, de forma aberta, dizer “não” 
a alguém que, lá na frente, poderá ser nosso julgador. 
Tenho sinceras dúvidas, Senador Paim, sobre esse 
aspecto especificamente.

Em relação à indicação de outras autoridades 
e cassação de mandatos parlamentares, acho que 
devemos votar de maneira aberta, mas, na escolha, 
por exemplo, de Ministros do Supremo Tribunal Fede-
ral, confesso que tenho profundas dúvidas sobre isso. 
Essa questão o Parlamento vai discutir. Temos várias 
sugestões, sugestões válidas, pertinentes. 

O que me chama a atenção é o oportunismo da 
Presidência da República de propor, em primeiro lu-

gar, o plebiscito. A proposta do plebiscito em si é de 
um oportunismo sem tamanho. Como se não bastasse 
a tese em si, visivelmente oportunista, vêm os temas, 
como é o caso do voto secreto.

Vamos aqui, então, propor a inclusão, nesse ple-
biscito, da extinção de parte dos 39 Ministérios. Por que 
não discutir esse tema com a sociedade brasileira?

O povo está na rua é em busca de melhoria de 
serviços públicos que não estão sendo prestados com 
a devida qualidade!

O Brasil enfrentou três grandes movimentos, ou 
dois grandes movimentos históricos. Já falei sobre 
isso em outra oportunidade. O primeiro foi a redemo-
cratização, e o povo conquistou o direito a voto não 
apenas para resgatar a sua cidadania, mas também 
na expectativa de que, votando, escolhendo seus re-
presentantes, poderia haver uma efetiva melhoria na 
qualidade de vida da população brasileira.

A democracia foi conquistada. Depois veio um 
argumento muito claro, o de que, sem estabilidade eco-
nômica, esses avanços, essa busca pela qualidade de 
vida não poderiam ser alcançados, porque a inflação 
corroía qualquer possibilidade de vida melhor para o 
povo brasileiro.

Alcançamos a estabilidade econômica. E aí, sim, 
vem a frustração do povo brasileiro, porque primeiro 
dizíamos que tínhamos de ter uma democracia. Ela foi 
conquistada. Depois, afirmou-se que era preciso esta-
bilidade econômica. E essa estabilidade foi realizada. E 
hoje o que se vê é todo esse caminho percorrido pela 
nossa sociedade ameaçado com a volta da inflação, 
com um governo ineficaz, inoperante, que não con-
segue dar respostas qualitativas às demandas que a 
população apresenta.

Avanços quantitativos são inegáveis. Não tenho 
dificuldade nenhuma de reconhecer que tivemos avan-
ços quantitativos em algumas questões. Mas o que nós 
queremos, o que a sociedade deseja, neste instante, 
são avanços qualitativos.

E vou entrar, Sr. Presidente, pedindo tolerância 
de V. Exª e do Plenário, num tema que me é muito deli-
cado e que estamos discutindo aqui, que são aspectos 
da Lei da Ficha Limpa.

Como todo o Plenário sabe, fui punido no campo 
da Justiça Eleitoral, na eleição de 2006. Uma punição 
que vou continuar dizendo injusta e equivocada, porque 
não pratiquei nenhum ato de improbidade, não pratiquei 
nenhum ato de corrupção, não fui punido por compra de 
votos, como alguns pensam. É apenas a interpretação 
– repito, insisto – equivocada da Justiça Eleitoral de 
que eu teria utilizado um programa social do governo 
que comandei na Paraíba e que esse programa teria 
interferido, de maneira direta, no resultado da eleição.
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Sempre lembrando que disputei três eleições 
como candidato a prefeito em Campina Grande, na 
minha cidade natal. Nas três oportunidades, fui vito-
rioso. Disputei quatro turnos das eleições para o Go-
verno da Paraíba – o primeiro e o segundo turno em 
2002; o primeiro e o segundo turno em 2006 – e, nas 
quatro eleições, fui eleito pelo voto livre e soberano 
do povo da Paraíba.

Sempre declarei publicamente que a Lei da Ficha 
Limpa é um avanço, é uma conquista da sociedade, 
até porque ela nasce para banir, para expulsar e para 
impedir que o crime organizado, os bandidos de co-
larinho branco, os sequestradores, os traficantes e os 
milicianos se apropriem da política. É um movimen-
to que nasce no Rio de Janeiro. Só que, no calor da 
pressão da opinião pública, este Congresso Nacional, 
atendendo a esse clamor da opinião pública, aprovou, 
sim, uma legislação importante, salutar, bem-vinda, 
mas mal-elaborada.

A Lei da Ficha Limpa precisa, em alguns aspec-
tos, ser revista. E não falo em causa própria, porque 
já puni, já cumpri minha punição de inelegibilidade, 
portanto, não estou falando em causa própria. Estou 
apenas em um tema que, repito, é muito delicado para 
que eu trate. Chamar a atenção do Plenário para aqui-
lo que o Senador Pedro Taques acaba de argumentar. 
Da forma como estamos caminhando, vamos decretar 
a morte civil de muitas pessoas. Não é possível que 
haja esse exagero. Não é possível que o Senado da 
República, que o Congresso Nacional, em nome de 
um clamor popular, termine dando respostas que são 
exageradas.

Na Lei da Ficha Limpa, por exemplo, qualquer ci-
dadão que for punido por sua entidade de classe estará 
inelegível por oito anos. Eu sou advogado regularmente 
inscrito na OAB. Sou advogado regularmente inscrito 
na OAB. Se, por acaso, eu atrasar a minha mensali-
dade, a Ordem dos Advogados, à qual estou inscrito, 
pode me punir por esse atraso de mensalidade. E esse 
atraso de mensalidade me tornará inelegível por oito 
anos. É visível que há, aí, um exagero na lei como ela 
foi concebida.

É hora de termos o devido cuidado para que, em 
nome de uma resposta de um clamor público, não se 
crie um Estado fascista, não se crie um Estado onde 
todos são párias da República, onde todos são vistos 
como bandidos, como marginais. E posso falar de for-
ma absolutamente tranquila. Mais do que uma ficha 
limpa, eu tenho uma vida limpa.

No próximo domingo, dia 7, vamos celebrar um 
ano da morte do meu pai, que foi governador, foi Se-
nador, prefeito, deputado estadual, vereador. O maior 
momento que você pode testemunhar a hombridade, a 

honradez, a probidade de um homem público é na sua 
morte, nos bens que ele deixa. Meu pai, depois de ter 
sido tudo nesta República, à exceção de presidente da 
República, exerceu todos os cargos. O que deixou de 
herança para minha mãe é um apartamento de clas-
se média em João Pessoa, uma casa, igualmente de 
classe média, em Campina Grande, e nada, absolu-
tamente nada mais. (Palmas.)

Ele é um exemplo de que é possível, sim, se fazer 
política com seriedade, com honestidade, como eu faço, 
e como tantos outros aqui fazem, como tantos outros 
aqui fazem, e que não é possível que nós estejamos 
em um momento em que não se consiga distinguir o 
parâmetro correto dessas discussões.

Portanto, Sr. Presidente, no momento oportuno 
– acredito que no segundo turno da votação –, tere-
mos, com mais prudência e calma, a oportunidade 
de melhor examinar a proposta, que é meritória, que 
deve ser aplicada, mas que não deve ser tão larga da 
forma como está sendo sugerida, sob pena de criar-
mos um Estado fascista, um Estado onde as pessoas 
não tenham oportunidade de uma vida civil com dig-
nidade mínima.

Sr. Presidente, agradecendo a tolerância do tem-
po, conclamo o Plenário do Senado da República para 
que nós possamos olhar com calma, com tranquilidade, 
aquilo que precisa ser votado por todos nós, represen-
tantes dos Estados brasileiros nesta Casa.

Reitero a preocupação com toda essa ação po-
lítica da Presidência da República, desse verdadeiro 
marketing em torno do plebiscito, e concluo com o apoio 
renovado aos taxistas na sua pretensão da iniciativa do 
veto da Presidenta Dilma em relação às permissões 
aqui já concedidas. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra à Senadora Lúcia 
Vânia. 

A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para 
encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, não há como contestar qualquer 
ideia que possa garantir mais moralidade na esfera da 
Administração Pública. É isso o que também dispõe a 
proposta de Emenda à Constituição nº 06/2012, que 
ora analisamos. 

A PEC, de autoria do Senador Pedro Taques, es-
tende os efeitos da Lei da Ficha Limpa aos servidores 
de cargos comissionados e de funções de confiança, 
ou seja, quem tiver sido enquadrado na inelegibilida-
de da lei por atos de improbidade administrativa não 
poderá exercer cargo público. Pelo texto da proposta, 
ficam ressalvadas as incompatibilidades específicas 
de cargos políticos eletivos, a condição de inalistável 
e a de militar.
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É importante lembrar que a medida se aplica à 
contratação de servidores de cargos comissionados 
e de funções de confiança pelos Poderes Executivo, 
Judiciário, Legislativo, da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios.

Podemos afirmar, então, que a adoção da Lei da 
Ficha Limpa irá contribuir para extirpar da Administração 
Pública todos aqueles que cometem ilícitos e que se 
apropriam de bens públicos das mais diversas formas.

Neste contexto, aproveito para frisar a necessi-
dade de adotar instrumentos que assegurem o seu 
exercício.

Chamo atenção para o art. 37, alínea “b”, aqui 
já levantado pelo Senador Pedro Taques. Sem dúvida 
nenhuma, a alínea “b” impede o trabalho para aque-
le que tenha porventura sido condenado. Isso não é 
plausível, uma vez que um presidiário pode ser so-
cializado através do trabalho. Portanto, eu concordo 
inteiramente com a observação dele e com a retirada 
da alínea “b” do art. 37.

Por tudo isso, Sr. Presidente, manifesto o meu 
apoio e o meu voto favorável à PEC nº 6, de 2012.

Quero aqui aproveitar para hipotecar o meu apoio 
aos taxistas do Brasil inteiro, especialmente do Estado 
de Goiás. Podem ter certeza que estaremos aqui para 
analisar o veto, e tenho certeza que seremos vitoriosos.

Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. Para 

encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, nós temos uma elite 
política muito resistente às mudanças. E as mudanças, 
quando acontecem, acontecem a conta-gotas.

Exigir o mínimo de um servidor público é que ele 
não tenha qualquer condenação, qualquer irregulari-
dade cometida ou qualquer constrangimento diante do 
Poder Judiciário. Esse é o mínimo. Estamos aprovando 
e exigindo do servidor público o mínimo: que ele não 
tenha, digamos, uma ficha comprometida com atos 
delituosos.

Não deixa de ser um passo importante. Mas é 
um conta-gotas diante do tanto que nós precisamos 
mudar, principalmente nessa área da profissionaliza-
ção da burocracia pública.

Eu acho que nós vamos precisar discutir, e, nes-
se aspecto, o eco das ruas está chegando aqui dentro. 
Nós vamos precisar discutir definitivamente a profis-
sionalização da burocracia pública, como fizeram os 
países europeus no século XIX. Nós estamos com 
pouco mais de 150 anos de atraso, mas ainda é tempo 
de discutir e reduzir o número de cargos indicados. Se 
nós quisermos mudar o País, nós temos que reduzir 

essas indicações políticas na ocupação da gestão do 
Estado, senão não haverá como corrigir e não haverá 
como nós termos independência do Executivo.

Mas eu queria aqui felicitar o Senado por essa 
decisão de aprovar esse projeto de lei, e queria tocar 
num outro ponto.

Eu tenho duas razões para me manifestar aqui em 
relação à lei que permite a sucessão na concessão de 
táxi. A primeira é que eu fui prefeito da minha cidade, 
e nós votamos uma lei em 1990. Imagine o caminho 
longo e tortuoso até chegar à República. Aqui, eu vi 
que a Senadora Lúcia Vânia, se eu não me engano, 
falou que, no seu Município, também foi aprovada uma 
lei nesse sentido. Nós aprovamos a lei, mas a Presi-
denta vetou.

Sr. Presidente, como V. Exª sabe, dispensei o car-
ro preto do Senado e ando de táxi. E eu sou abordado 
pelos motoristas: “Mas por que a Presidenta vetou?” Eu 
digo: “Olha, não sei por que vetou, mas eu sei que em 
algum momento esse veto vai ser apreciado e tenho 
a convicção de que o veto vai ser derrubado.”

(Manifestação nas galerias.)
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 

Portanto, eu quero aqui manifestar a minha satisfação 
de ouvir a Casa se antecipando ao veto. Imagine um 
profissional que passa a vida toda num volante e, ao 
final, não pode transferir isso para um familiar, para 
um sucessor.

E, por último, o voto aberto. Eu acho que nós pre-
cisamos, sim, dar transparência. Nós temos aqui rádio, 
televisão, nós estamos sendo acompanhados em tudo 
aquilo que nós fazemos, mas, na hora do voto, aí fecha.

Então, para acompanhar a modernidade, as re-
des horizontais de informação, em que tudo acontece 
em tempo real, eu acho que nós poderíamos apreciar 
o projeto do Senador Paulo Paim, divulgá-lo e mandá-
-lo para a Câmara, para que, finalmente, acompanhe-
mos esta era moderna que o Brasil vive da informação 
aberta e horizontal.

Era isso, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Casil-
do Maldaner.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu apenas quero dizer que a coisa está 
fluindo bem. V. Exª está agindo, assim como a própria 
Casa. Eu ouço os colegas. É claro que há algumas 
ressalvas como as questões levantadas há pouco 
pelo Senador Cássio Cunha Lima e outros colegas, 
mas está andando.
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A Casa está votando, e a questão da Ficha Limpa 
é algo que já se deseja há tempo nos Três Poderes e 
nas três esferas, desde lá de cima até embaixo, quer 
dizer, em todos os sentidos. Isso para o País é muito 
bom, isso para a sociedade é extraordinário.

Eu penso que estamos avançando. A questão de 
ir a plebiscito ou referendo não será necessário discutir, 
porque a Casa está votando. Se continuarmos como 
estamos, quando se pensar em plebiscito, já estare-
mos avançados. Acho que é por aí mesmo.

Amanhã, haverá questões que serão votadas e 
também depois de amanhã, questões fundamentais 
que estão até na relação que se pensa em colocar no 
plebiscito. Acho que vamos adiantar isso.

Quanto ao veto que se coloca hoje com relação 
aos taxistas, pelo que sinto com os colegas, o veto que 
será votado amanhã nem precisaria ser secreto; já de 
antemão o veto vai cair. Eu não sei se o movimento 
vem dos ecos das ruas, mas é muito forte.

Por isso, Sr. Presidente, quero deixar o sentimento 
que tenho de aproveitarmos este momento para adian-
tar várias questões que estão relacionadas – como eu 
disse – a plebiscito, referendo ou coisa que o valha. 
Desse modo, já podemos antecipar, pois, quando o 
Congresso quer andar, anda. Pelo que se vê agora, é 
isso o que vem ocorrendo.

São considerações que eu não poderia deixar de 
trazer neste final de dia em relação a essas questões. 
Mais uma vez, senti aqui que, sendo o veto secreto 

ou não, esse que será analisado amanhã em relação 
aos taxistas deve cair, sem dúvida alguma. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Encerrada a discussão no primeiro 
turno...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, era exatamente 
para pedir o encerramento. Eu acho que nós já esta-
mos há algum tempo com 62 presentes e votantes.

E também, Sr. Presidente, quero parabenizar V. 
Exª. Eu dialoguei agora aqui com a nossa área técnica, 
com as Lideranças. Realmente, como V. Exª lembrava, 
nessa lei do Senador Taques, trabalhamos aqui pela 
aprovação. Foi mais uma questão de interpretação de 
dúvida legal. Mas acho que temos que caminhar jun-
to com V. Exª.

Nós estaremos juntos aqui, a Bancada do Partido 
dos Trabalhadores, manifestando também um apoio 
pela derrubada do veto em relação ao projeto dos ta-
xistas, Sr. Presidente.

Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação e de-
clarar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 61.

Nenhum voto NÃO.
Uma abstenção.
Está, portanto, aprovada a Emenda nº 2, Subs-

titutivo do Senador Eunício Oliveira à PEC nº 6, de 
2012, em primeiro turno.

Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 

oferecendo redação para o segundo turno, que será 

publicado na forma regimental.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 

para o segundo turno:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Tendo sido, Srs. Senadores, Srªs Sena-
doras, aprovado o calendário especial de tramitação, 
passa-se ao segundo turno.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu concedo a palavra ao Senador Eu-
nício Oliveira, Relator da matéria.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Senador 
Pedro Taques...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Como Relator. Sem revisão do orador.) – Eu estou 
surdo ou o som está ruim. Melhorou.

Sr. Presidente, o Senador Pedro Taques, que é 
um dos autores das PECs, juntamente com mais Se-
nadores e Senadoras, inclusive o Senador que vos fala, 
levantou uma questão no segundo turno, no item B.

Então, há concordância da Relatoria, e eu quero 
ver a forma regimental, para que a gente possa aten-
der a esse questionamento correto e justo do Senador 
Pedro Taques.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós fazemos esse acordo de procedi-
mento.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Então, fará um destaque...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Faça-se o destaque.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– ... para a supressão do item B.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E nós votamos o destaque.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– E eu darei parecer favorável.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Perfeitamente.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a todos, sobretudo ao 
Senador Pedro Taques e ao Senador Eunício Oliveira, 
Relator da matéria, por essa concertação, que é muito 
importante para concluirmos a votação do Ficha Limpa 
para os três Poderes da República.

A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação o requerimento.

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.
Passa-se à votação do substitutivo à PEC nº 6, 

de 2012, em segundo turno, ressalvada a matéria des-
tacada pelo requerimento que acabamos de aprovar.

Senador Eunício, com a palavra V. Exª.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 

Como Relator. Sem revisão do orador.) – Está sem 
som. Parece que estou meio surdo hoje. Não é só o 

Senador Pedro Simon que está reclamando, não; eu 
também já estou reclamando da audição.

Sr. Presidente, depois de procurado pelo Senador 
Pedro Taques e de conversar com outros Senadores, 
no caso da alínea “b”, realmente o Senador Pedro Ta-
ques tem razão, porque pode acontecer um acidente 
de carro, por exemplo, e a pessoa ser condenada por 
esse acidente e passar pela mesma condição em re-
lação ao ficha limpa. Nós queremos ficha limpa para 
o dinheiro público, para a preservação dos recursos 
do dinheiro público.

Portanto, não altera o teor do texto; pelo contrá-
rio, dá segurança jurídica em relação a essa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pela ordem, Senadora Lúcia Vânia.

A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria de 
registrar o meu voto nas duas votações anteriores; o 
voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de 
V. Exª 

Passa-se à discussão do Substitutivo do Sena-
dor Eunício Oliveira à PEC nº 6, de 2012, em segundo 
turno. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir a matéria, de-
claramos encerrada a discussão e passamos à votação.

Nós estamos apenas aguardando o requerimento 

de destaque para que possamos encaminhar o proce-

dimento acordado.

Requerimento de destaque para votação em 

separado.

Nos termos do art. 312, inciso II do Regimento 

Interno, requeiro destaque para votação em 

separado da alínea “b” do inciso I do art. 37 

constante do substitutivo proposto pelo Sena-

dor Eunício Oliveira, da Constituição Federal.

É o seguinte o requerimento na íntegra:
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Como essa matéria foi tão bem defendida aqui 
por vários Senadores, inclusive pelo Presidente da 
Comissão de Constituição e Justiça, Senador Vital do 
Rêgo, que foi Relator dessa matéria e hoje presta aqui 
uma justa homenagem ao seu conterrâneo Roberto 
Cavalcanti, ela podia tramitar em separado, mas con-
cordo com o destaque feito pelo Senador Pedro Taques.

Assim, como Relator, encaminho a matéria favo-
ravelmente e vou encaminhar também, como Líder do 
PMDB, favoravelmente ao destaque de supressão do 
item b, proposto pelo Senador Pedro Taques.

Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Pedro Taques, pela ordem, 
concedo a palavra a V. Exª.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ape-
nas para cumprimentar o Senador Eunício e o Senador 
Vital do Rêgo pelo entendimento feito da supressão 
da alínea b do inciso I do art. 37 da Constituição, pa-
rabenizando o Senador Eunício pelo relatório e pelo 
substitutivo.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pela ordem, Senador Eduardo Lopes.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
mesma linha, quero também parabenizar o Senador 
Eunício, lembrando que, na leitura do relatório, nos foi 
chamada a atenção para isso, através do nosso asses-
sor de plenário, e o Senador Pedro Taques conduziu, 
falou com o Senador Eunício, e isso foi retirado.

Quero parabenizar porque realmente contribui 
com o processo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.

Senador José Agripino, pela ordem.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para 
manifestar a minha opinião com relação à sensatez do 
que estamos praticando neste momento.

Veja V. Exª, a matéria que estamos votando é uma 
matéria que o Brasil todo está esperando, a Lei da Fi-
cha Limpa para a ocupação de cargo de confiança na 
Administração Pública em qualquer das instituições. 
Nada mais razoável do que isso. O texto era aberto, só 
que, como estava posto, ele poderia cometer injusti-
ças e ser um texto imperfeito. Em nome da boa causa, 
seria cometer uma imperfeição.

Em muito boa hora, o Senador Pedro Taques, 
com a autoridade de egresso do Ministério Público, 
coloca uma emenda que, pragmaticamente, dá con-
sequência ao que o Congresso pretende, que é tirar 
as pessoas que tenham condenação por improbidade 
administrativa, e não pelo fato de eventualmente terem 
se envolvido num acidente de trânsito ou de terem tido 
um problema de ordem criminal qualquer, e ficarem 
impedidos de participar, num município pequeno, mí-
nimo, da Administração Pública.

Eu acho que o que está em jogo é afastar do 
serviço público aqueles que tenham comprometimen-
to com a improbidade administrativa. Pela emenda do 
Senador Pedro Taques, com acolhimento imediato do 
Senador Relator Eunício Oliveira e do Senador Vital 
do Rêgo, a matéria é rapidamente, consensualmente 
assimilada para que votemos um texto que, se não é 
perfeito, está muito bem refletido.

Cumprimentos ao Senador Vital, ao Senador 
Eunício e à clarividência do Senador Pedro Taques.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Senador Cássio Cunha Lima já expressou com extra-
ordinário brilhantismo a posição da Bancada do PSDB 
em relação ao destaque proposto pelo Senador Pedro 
Taques. De modo que eu não teria nada a acrescentar, 
a não ser louvar mais uma vez o talento, a verve, o ti-
rocínio do meu Vice-Líder Cássio Cunha Lima.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação o substitutivo à PEC nº 6, 
em segundo turno, ressalvada a matéria destacada 
pelo requerimento que aprovamos.

Os Srs. Senadores já podem votar.
É muito importante a presença dos Senadores 

nesta votação. Nós vamos ter outra votação, em fun-
ção do requerimento aprovado, e vamos apreciar os 
royalties para a educação, que é uma matéria muito 
importante. (Palmas.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Só para orien-
tar. O voto “sim” é a orientação do Bloco de Apoio ao 
Governo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, apenas para orientar a Base do Governo, voto 
“sim”; estamos votando agora a segunda etapa do 
substitutivo, a emenda.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Eduardo Braga orienta o 
voto “sim”.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Presidente, só para convidar os Parlamentares para 
comparecerem ao plenário. Nós estamos aqui con-
cluindo, é a última votação do substitutivo da PEC e, 
em seguida, nós vamos votar o projeto dos royalties. 
Então quero pedir aqui para que todos possam com-
parecer ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos fazer mais uma votação 
nominal.

Repito, é importante a presença de todos, para 
que possamos passar para esse item da pauta de 
votações.

Senador Eunício.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 

Para encaminhar. Sem revisão do orador) – Sr. Presi-
dente, o PMDB encaminha o voto “sim” ao destaque.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PMDB encaminha o voto “sim” ao 
destaque.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– E o Relator encaminha o voto “sim” ao destaque.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Voto “sim” ao destaque.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para encaminhar. Sem revisão do orador) 
– O PSDB vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós estamos votando o substitutivo, 
ressalvado o destaque cujo requerimento aprovado 
ressalvou. É esse o encaminhamento.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP. Para encaminhar. Sem revisão do orador) – O 
PSOL vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação e de-
clarar o resultado.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Paulo Bauer.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente.

Apenas para registrar que, em função de viagem, 
acabo de chegar à sessão e o meu voto na questão da 
inclusão dos advogados na Lei do Supersimples deve 
ser registrado como voto favorável, de acordo com a 
orientação da Liderança.

E também no primeiro turno da PEC da Ficha 
Limpa, eu pediria que V. Exª também consignasse a 
minha manifestação favorável, a exemplo do que fiz 
na votação nominal do segundo turno.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos ao Senador Paulo Bauer.
Se os Srs. Senadores já votaram, nós vamos en-

cerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 54; NÃO, nenhum voto.

Nenhuma abstenção.
Está, portanto, aprovado o substitutivo do Sena-

dor Eunício à PEC nº 6 e nº 30, de 2012, em segundo 
turno. (Palmas.)

Passa-se à votação da alínea “b”, destacada.
Eu queria só lembrar, para não incorrermos no 

erro que já cometemos quando votávamos o Estatu-
to da Juventude, que quem aprova o dispositivo vota 
“sim”; ou seja, votando “sim” mantém o texto, mantém 
a imprecisão do texto. Quem rejeita o dispositivo o re-
tira do texto, como sugeriu o Senador Pedro Taques, 
e vota “não”.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, a orientação do Partido dos Trabalhadores 
é o voto “não”.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 
Permita-me, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Pedro Taques.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr. 
Presidente, a alínea “a”, bem relatada pelo Senador 
Eunício, já contempla algumas condenações que estão 
na Lei Complementar 64, de 1990, que foi alterada pela 
Lei Complementar 135, que é a Lei da Ficha Limpa. 
Ali, já existem alguns crimes relacionados à Adminis-
tração Pública. Portanto, a alínea “b” – e os Senadores 
Eunício e Vital do Rêgo concordaram – já está contida 
naqueles crimes contra a Administração na alínea “a”. 
Dessa sorte, eu solicito, como autor do destaque, a 
votação “não”, porque nós vamos retirar, no segundo 
turno, conforme determina o Regimento Interno.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Lopes.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Só para deixar con-
signado que eu fui ao gabinete, e não consegui voltar a 
tempo de votar. Mas quero consignar o meu voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de 
V. Exª.

Os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 

– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Na forma do estabelecido no acordo, 
quem vota “sim” retira o texto.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Não, ao contrário.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Quem vota “não”, melhor dizendo, su-
prime o texto.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Apenas para concordar com V. Exª, dizendo que 
aqueles que votam no cumprimento do entendimento 
votam “não”, suprimindo essa parte da emenda, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Orientar a votação “não” e convidar todos para o ple-
nário.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, o PSDB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PSDB vota “não”.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Para atender à recomendação do autor, 
Senador Pedro Taques.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – O PP 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PP vota “não”.

Senadora Kátia Abreu.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – O 

PSD vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O PSD vota “não”.
Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – O PSOL vota “não”.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– O PMDB vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O PSOL vota “não”.
O PMDB vota “não”.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– Para retirar o item, vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM) – O PCdoB vota “não” também, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Eduardo Lopes, como vota 
V. Exª?

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – O 
PRB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PRB vota “não”.

Senador Blairo Maggi.
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O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – O PR 
indica o voto “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PR indica o voto “não”.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – O PTB vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Gim Argello.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – O 

PT vota “não”.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, 

o PTB vota “não”. O Bloco União e Força vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O PTB vota “não”.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF) – O PSB vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O PSB vota “não”.
Senador Eunício, nós pacientemente esperamos 

que V. Exª vote. Depois de produzir esse relatório ma-
gistral que inclusive possibilitou a votação dessa ma-
téria, V. Exª não poderia deixar de votar.

O entusiasmo era muito grande, lembra o Sena-
dor Walter Pinheiro.

Quero comunicar à Casa que amanhã vamos votar 
o requerimento que propõe um calendário especial, já 
acertado anteriormente, para apreciação da PEC 53 
e da PEC 75, de 2011.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr. 
Presidente, só lembrando que no caso da PEC 75, o 
autor, Senador Humberto Costa, durante o dia de hoje 
e também há muito tempo, vem conversando com os 
diversos setores, buscando não só dirimir toda e qual-
quer dúvida como também promover um processo de 
ausculta para apreciação dessa matéria tão importante.

Ele não está aqui no plenário, mas me pediu que 
fizesse esse registro. É o esforço que o Senador Hum-
berto está fazendo para encontrar aí, obviamente, um 
texto que possa atender o desejo de todos em relação 
a essa PEC 75.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos ao Senador Walter 
Pinheiro, que lembra o trabalho que o Senador Hum-
berto Costa desenvolveu para que nós pudéssemos 
amanhã apreciar o requerimento que propõe um ca-
lendário especial para a PEC 53 e PEC 75, de 2011.

Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 

Presidente, eu queria apenas fazer menções. Eu já 
ouvi membros da oposição, mas também da Base do 
Governo, em consonância com o que V. Exª inclusive 
tem defendido. Hoje, chegaram a esta Casa as apre-
sentadas sugestões da Presidenta Dilma; aqui estive-
ram também o nosso Vice-Presidente, Ministro José 

Eduardo Cardozo, a Ministra Ideli. E aqui está sendo 
colocado para o Brasil, por meio do Congresso Nacio-
nal, que tem essa competência, a apresentação de um 
plebiscito. E eu quero aqui fazer a defesa do plebiscito. 

Compreendo que, neste momento, o que o povo 
pede nas ruas é participação, oportunidade de debate, 
oportunidade de partilhar, de tomar para si também a 
responsabilidade, opinando e apresentando ao Con-
gresso Nacional as suas sugestões. Isso já é feito com 
a coleta de assinaturas que várias entidades estão 
fazendo neste País para uma lei de iniciativa popular. 
Aliás, V. Exª tem apoiado aqui que seja reduzido o nú-
mero de assinaturas necessárias.

Então, quero conclamar os Parlamentares. Sei 
que, neste momento, há quem seja governo, há quem 
seja oposição. Mas, a exemplo do que estamos fazen-
do aqui em relação à derrubada de vetos como esse 
dos táxis, em relação a projetos como esse dos crimes 
hediondos, em relação ao que fazemos hoje aqui, com 
a regulamentação da ficha limpa para servidores, para 
cargos em comissão... Enfim, de uma forma responsá-
vel, quero conclamar para que possamos também dar 
respostas a outros temas, como o da educação, entre 
outras importantes matérias. Daqui a pouco, estaremos 
votando a regulamentação dos royalties. 

Mas não podemos nos negar, e eu quero aqui 
me manifestar em nome da Bancada do Partido dos 
Trabalhadores, que, sim, queremos trabalhar aqui, in-
clusive melhorando a proposta, quem sabe, que veio 
da Presidência, para que possamos aprovar as condi-
ções de o País tratar sobre o plebiscito. E quero dizer, 
Sr. Presidente, longe de uma proposta oportunista. 
Se apoiar vontade de povo for oportunismo, eu não 
sei mais o que é oportunismo. Nós estamos aqui de-
fendendo algo que o Brasil quer, conclama e precisa, 
e fazemos isso de forma corajosa. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Angela Portela.

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) 
– Sr. Presidente, eu gostaria de registrar o meu voto 
“sim” ao substitutivo do Senador Eunício, na PEC que 
votamos anteriormente, que trata da ficha limpa para 
os servidores públicos. 

Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) –Agradecemos a V. Exª.
Senador Casildo. V. Exª pede a palavra, Senador 

Casildo Maldaner? (Pausa.) 
Nós vamos encerrar a votação e proclamar o 

resultado.
Como todos sabem, essa matéria só não será 

rejeitada se ela tiver 49 votos “sim”. 
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Como os encaminhamentos dos Líderes partidá-
rios foram no sentido contrário, é impossível que nós 
tenhamos esse resultado.

Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Sr. 

Presidente, só para informar aos colegas, quanto às 
PECs nºs 75 e 53, que estão sob a minha relatoria, eu 
estou relatando essas matérias, que hoje tive várias 
reuniões com o pessoal do CNJ e também do Minis-
tério Público. Estamos buscando uma alternativa que 
sirva a todos. Não senti por parte de nenhum dos gru-
pos qualquer resistência a mudanças para que sejam 
punidos aqueles que cometerem crimes nas suas fun-
ções, tanto no exercício dos juízes quanto também no 
exercício do Ministério Público. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Do Ministério Público.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – En-
tão, nós estaremos, no dia de amanhã, prosseguindo 
com as reuniões. Conforme combinei com V. Exª, na 

semana que vem, na terça-feira ou na quarta-feira, o 
relatório estará pronto para votarmos aqui no plenário.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Eu quero exatamente ressaltar o que 
o Senador Blairo Maggi acaba de colocar. Durante o 
dia, nós falamos algumas vezes por telefone, e o Se-
nador Blairo Maggi, que é Relator da matéria, fez al-
gumas tratativas no sentido de que nós possamos ter 
um texto consensual. 

O encaminhamento é votarmos amanhã o reque-
rimento e combinarmos com o Senador Blairo Maggi 
e com o Senador Humberto Costa o dia da votação 
da matéria na próxima semana. Essa matéria é muito 
importante porque, como todos sabem, hoje, quando 
membros do Ministério Público ou da magistratura co-
metem crime, eles têm direito à aposentadoria. E isso 
deixará de acontecer.

Vamos encerrar a votação e proclamar o resul-
tado. (Pausa.)

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM apenas 1; NÃO, 53.

Está, portanto, rejeitada a alínea “b”, destacada 
pela aprovação do requerimento, destacada no texto. 

Então, esta expressão alínea “b) tenha sofrido 
condenação criminal por crime doloso nos últimos oito 

anos, por decisão transitada em julgado ou por sen-
tença proferida por órgão judicial colegiado”, deixará, 
conforme a decisão, de constar no texto. 

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Discussão da redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discutir a redação final, 
declaramos encerrada a discussão da redação final.

Em votação a redação final. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria vai à Câmara dos Deputados. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Item 3 da pauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 41, DE 2013 

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 718, de 2013 – art. 336, II)

Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2013 (nº 
323/2007, na Casa de origem, do Deputado 
Brizola Neto), que dispõe sobre a destinação 

para as áreas de educação e saúde de parcela 
da participação no resultado ou da compensa-
ção financeira pela exploração de petróleo e 
gás natural, com a finalidade de cumprimento 
da meta prevista no inciso VI do caput do art. 
214 e no art. 196 da Constituição Federal, al-
tera as Leis nº 7.990, de 28 de dezembro de 
1989, 12.350, de 22 de dezembro de 2010, e 
dá outras providências.

A matéria depende de pareceres das Comissões 
de Serviços de Infra-Estrutura...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ...de Educação, Cultura e Esporte, de 
Assuntos Sociais e de Assuntos Econômicos.

A Presidência... Eu queria só comunicar à Casa 
que a Presidência adita o despacho inicial aposto ao 
Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2013, que dispõe 



41810 Quarta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013

sobre a destinação para as áreas de educação e saúde 
de parcela da participação no resultado da compensa-
ção financeira pela exploração de petróleo e gás natu-
ral, com a finalidade de cumprimento da meta prevista 
na Constituição, e altera as Leis nºs 7.990 e 12.351, 
para incluir a Comissão de Serviços de Infraestrutura.

Dessa forma, a referida matéria será instruída 
pelas Comissões de Serviços de Infraestrutura; de 
Educação, Cultura e Esporte; de Assuntos Sociais e 
de Assuntos Econômicos.

A Presidência esclarece que antes que o Proje-
to de Lei da Câmara nº 41, de 2013, encontra-se na 
pauta da Ordem do Dia da sessão deliberativa de hoje 
em razão da aprovação do Requerimento nº 718, de 
2013, que solicita que a matéria, como já disse ante-
riormente, tramite em regime de urgência.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Pela ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues e Senador 
Inácio Arruda, pela ordem.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, inicialmente destaco a presença, nas galerias 
do Senado, nesta noite histórica em que votaremos 
os royalties para a educação, da União Nacional dos 
Estudantes, em especial da sua Presidente, Vic, eleita 
recentemente no Congresso...

(Manifestação das galerias.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – ... do Sr. Roberto Leão, Presidente da Confe-
deração Nacional dos Trabalhadores em Educação; da 
Srª Cleuza, da Undime; do Sr. Daniel Cara, coordena-
dor da Campanha Nacional pelo Direito à Educação.

São entidades da educação brasileira que mos-
tram a importância desta votação e da celeridade que o 
Senado está dando para essa agenda, para esse tema 
e, concretamente, para a pauta e para o que está vin-
do das ruas, para o que está vindo das mobilizações 
provenientes das ruas brasileiras.

Sr. Presidente, com certeza, V. Exª irá agora con-
vidar o Relator, o Senador Eduardo Braga, para proferir 
o seu relatório. Eu quero me antecipar, Sr. Presidente, 
e dizer que há um requerimento de minha autoria na 
mesa, pedindo preferência de votação para o original 
do PLC nº 41, nos termos em que veio da Câmara dos 
Deputados. Ou seja, para a votação prioritária do texto 
que veio da Câmara dos Deputados.

(Manifestação das galerias.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Ou seja, independentemente do parecer pro-
veniente do Senador Eduardo Braga, eu solicito a V. 
Exª a preferência de votação do requerimento que 

protocolizei à Mesa, para que seja votado, primeiro, 
para que se tenha preferência de votação para o texto 
proveniente da Câmara dos Deputados.

É o requerimento que solicito a V. Exª, preferên-
cia de votação.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª pelos registros.

Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Primeiro, essa 
emenda ao projeto, propondo – e é importante que o 
Relator se manifeste em relação a essa questão – que 
os royalties da exploração mineral também sejam des-
tinados à educação. 

(Manifestação das galerias.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

O esforço do País é muito grande, há uma compreen-
são sobre o papel da educação para todas as áreas 
do conhecimento do Brasil.

Eu considero muito importante que o Relator 
possa examinar a emenda que apresentamos. E faço 
um registro que considero importante, para que fique 
marcado na sessão de hoje. Quando tratamos do mar-
co regulatório do petróleo e gás, diante da descoberta 
do pré-sal, nós formulamos, pela primeira vez, a dis-
cussão em torno do destino dos recursos. E é muito 
significativo que fique registrado entre nós o papel de 
convencimento para cada Parlamentar, na Câmara e 
no Senado, das Lideranças que não acordaram hoje, 
que estavam muito vivas e muito espertas, da União 
Nacional dos Estudantes...

(Manifestação das galerias.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

... da União Brasileira de Estudantes Secundaristas e 
da Confederação Nacional de Trabalhadores em Edu-
cação, que dialogaram conosco.

Lembro da primeira emenda, Senador Eduardo 
Braga, trabalhada nesta Casa, quanto à questão do 
fundo social e da sua destinação. Nós fizemos uma 
emenda com o Senador Valadares, a Senadora Fátima 
Cleide e eu, e demos partida a esse debate, o esforço 
para nós conseguirmos chegar até aqui.

A nossa Presidente, mesmo antes dessa ebuli-
ção popular, já tinha marcado essa posição. Então, eu 
acho que é um conjunto de ações que reuniu a União 
Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a União Na-
cional dos Estudantes, o convencimento do Congresso 
Nacional e o convencimento da Presidente da Repú-
blica para nós destinarmos recursos que são findos, 
que vão acabar um dia, mas nós podemos tomar a 
dianteira e usá-los na educação. 
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Então, eu peço a V. Exª que examine também 
a nossa emenda modesta, para nós acrescentarmos 
mais recursos para a formação do nosso povo, meu 
caro Senador Eduardo Braga.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-

dem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente, esta 
fala pela ordem é diferente. Eu queria apenas fazer 
uma homenagem ao autor do PLC nº 41, Deputado 
Brizola Neto.

Nunca conversamos pessoalmente, mas, onde 
estiver a alma de Leonel de Moura Brizola, que gover-
nou o Rio Grande do Sul... Por dever de gratidão, fui 
bolsista de Leonel Brizola, que, no Rio Grande do Sul, 
fez uma grande revolução investindo e dando priorida-
de à educação. Então, esse é realmente um momento 
muito importante para um político que, olhando a edu-
cação, cuidou dela como prioridade. 

O que fez o seu neto, na Câmara, foi resgatar 
aquilo o que o avô fazia na prática, quando criou um 
sistema moderno e inovador de educação com escolas 
em tempo integral. Foram os Cieps, no Rio de Janeiro, 
quando lá governou, e as escolas, chamadas Brizole-
tas, no Rio Grande do Sul. Isso tem todo um símbolo, 
Presidente Renan Calheiros. O nosso País só será 
uma grande potência quando der a verdadeira grande 
prioridade à educação. (Palmas.) Fora disso, não po-
demos nos contentar com um protagonismo secundá-
rio no mundo, enquanto não agirmos com coerência, 
responsabilidade e compromisso. E é o que se está 
decidindo hoje aqui, votando o PLC nº 41. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Cristovam Buarque, com a 
palavra V. Exª.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, considero 
um pouquinho de vitória sobre uma luta que tenho tido 
aqui desde 2008, defendendo essa ideia de 100% dos 
royalties do petróleo para a educação, com projetos de 
lei, com artigos, com falas. Muitas vezes, no começo, fui 
incompreendido, mas considero que a autoria, porém, 
é do Deputado Brizola Neto, a quem nós devemos dar 
toda a glória dessa vitória. 

Entretanto, desde o começo, fiz questão de dizer 
que tínhamos a obrigação de levar esse dinheiro – que 
é do povo brasileiro, não é desta geração – para o futuro 
e que o caminho é a educação. Lembrei muitas vezes 
o dinheiro que nós jogamos fora, quando aqui o ouro 

foi para o exterior e serviu para financiar a Revolução 
Industrial inglesa, e nós ficamos sem ouro e sem co-
nhecimento. Ao ter conhecimento, não há dúvida de 
que estamos aplicando bem esse dinheiro.

Entretanto, quero chamar a atenção para dois 
pontos. Primeiro, para não caímos na ilusão de que 
esse dinheiro vai salvar a educação brasileira. Só para a 
educação de base, para ser boa, precisamos de R$450 
bilhões, considerando R$9 mil cada estudante e um 
salário de R$9 mil para o professor – R$450 bilhões.

Se tudo der certo com o pré-sal, se o petróleo, 
de fato, existir nessa quantidade, se nós conseguirmos 
tirar esse petróleo lá de baixo – com todas as dificul-
dades –, se o petróleo chegar aqui com o preço de 
US$100,00, se ainda for permitido usar petróleo no 
futuro, nós vamos ter, pelas contas do Deputado André 
Figueiredo, cerca de R$80 bilhões no total, o que daria 
R$60 para a educação, considerando R$75 bilhões, 
no ano 2022 – 2022! Nós nem podemos esperar até 
2022 para colocar dinheiro na educação, e nem esse 
dinheiro vai significar o salto que estão falando por aí. 
De qualquer maneira, pior seria se esse dinheiro não 
fosse para a educação.

Eu só estou chamando atenção para a beleza 
dessa decisão brasileira, dessa decisão fundamental 
da Câmara dos Deputados e do Senado, mas sem 
querer enganar a opinião pública, o Brasil, sem querer 
dizer que isso vai salvar o Brasil.

Esse petróleo, a sua exploração e o seu preço 
ainda são hipóteses. E mesmo hipóteses demoradas. 
E, quando acontecer, com tudo dando certo, ainda vai 
ser pouco. Essa é uma ressalva.

E a outra, que me preocupa – e eu conversei 
com o Senador Eduardo Braga –, é que lá está escrito, 
como veio da Câmara, que preferencialmente o dinheiro 
vai para a educação de base. E, quando a gente põe 
“preferencialmente”, o risco é muito grande de que 
fique uma parte pequena, pela força que temos nós, 
professores universitários, nós universitários, que mui-
tas vezes tentamos e terminamos pegando o dinheiro.

Eu tentei uma emenda no sentido de que 75% 
daquilo que já vai para a educação fosse para a edu-
cação de base e diretamente ao salário de professor. 
Esse, sim, é o caminho para a gente dar o salto na 
educação brasileira.

Lamentavelmente, o Senador Eduardo Braga acha 
que o PNE já vai regulamentar isso – eu não acho – 
e que esse dinheiro vai para a educação de base. Eu 
não acho. Eu acho que, ao botar “preferencialmente”, 
corremos o risco de o dinheiro não chegar, na quanti-
dade que queremos, à educação de base.



41812 Quarta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013

De qualquer maneira, parabéns ao Senado, à 
Câmara, à UNE, que lutou por isso, a todos aqueles 
que lutaram, porque estamos, pelo menos…

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Pela ordem, Presidente.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– … conseguindo que esses recursos cheguem à edu-
cação, ainda que não seja, como deveria, à educação 
de base necessariamente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu vou conceder a palavra ao Senador 
Humberto Costa, que estava pedindo anteriormente. 
Em seguida, ao Senador Aloysio e, em seguida, ao 
Senador Ricardo Ferraço e ao Senador José Agripino.

Há pouco, o Senador Walter Pinheiro nos cobrou 
o cumprimento de uma providência regimental. É que 
o Relator da matéria não teve direito à palavra ainda. 
Talvez fosse o caso de nós invertermos a discussão, 
dando a palavra, primeiramente, ao Relator da matéria.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– É isso, Presidente. É isso.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Eu quero ser o primeiro inscrito, depois que ele relatar.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– O Senador Humberto é o primeiro e eu sou o segun-
do, inscrito após a palavra do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Humberto é o primeiro, o 
Ricardo Ferraço... Aloysio, Ricardo Ferraço.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Sr. Presidente, a proposta é que V. Exª dê a palavra 
ao Relator, para que nós possamos fazer o debate em 
torno daquilo que é concreto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós estamos somente aguardando a 
presença do Senador Eduardo Braga no plenário.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Ele se encontra aqui no plenário, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga, com a pala-
vra, V. Exª.

Nós começamos a discutir o Item 3 da pauta, que 
é o Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2013.

Com a palavra, o Senador Eduardo Braga, que 
é o Relator da matéria.

A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Pela 
ordem, Sr. Presidente, para me inscrever.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, primeiramen-
te, eu gostaria de dizer que esta matéria, durante todos 
esses meses em que está sendo debatida, sempre 
houve, neste Senado, e sempre houve, no Congresso 

Nacional, uma preocupação para que nós possamos, 
em primeiro lugar, assegurar recursos adicionais para a 
educação, fazê-lo de uma forma juridicamente segura, 
e, ao mesmo tempo, para que possamos, com esse 
novo recurso, alcançar a meta de estabelecermos os 
10% do PIB brasileiro de investimento na educação 
de nosso País. Esse é o princípio que tem norteado 
todas essas ações.

Eu passo a ler o relatório, Sr. Presidente, e irei ex-
plicar e esclarecer cada um dos pontos aqui levantados.

O Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2013, de 
autoria, como foi bem lembrado pela Senadora Ana 
Amélia, do Deputado Brizola Neto, visa a dar conteúdo 
prático ao inciso VI do art. 214 da Constituição Federal, 
que determina o estabelecimento de meta de aplicação 
de recursos públicos em educação como proporção do 
Produto Interno Bruto. Igualmente, viabiliza recursos 
para garantir o direito à saúde, nos termos do art. 196 
da Carta Magna. 

O PLC é oriundo do Projeto de Lei nº 323, de 
2007, do Deputado Brizola Neto, ao qual tramitaram 
apensadas diversas proposituras, incluindo o PL 5.500, 
de 2013, de autoria do Poder Executivo, submetido 
ao Congresso Nacional em regime de urgência, nos 
termos do §1º do art. 64 da Constituição Federal. No 
Senado Federal, o PLC que ora se examina, tramita 
desde 26 de junho de 2013, Sr. Presidente, em regi-
me de urgência, conforme Requerimento nº 178, de 
2013. Isso, por si só, já demonstra a importância e a 
prioridade que o Senado vem dando a este projeto e 
a este tema. 

O objetivo da proposição é vincular à educação e 
à saúde, em acréscimo ao mínimo obrigatório previs-
to na Constituição Federal – Repito, Sr. Presidente, e 
pediria a atenção dos Srs. Senadores: em acréscimo, 
Senador Cristovam, ao mínimo obrigatório previsto 
na Constituição Federal –, parcela da participação no 
resultado ou da compensação financeira pela explo-
ração de petróleo e gás natural. Nós estamos estabe-
lecendo recursos novos que alcançarão a vinculação 
dos 10% do PIB, portanto, não permitindo que recur-
sos anteriormente aplicados à educação possam ser 
contabilizados. 

De acordo com o PLC, serão destinadas exclusiva-
mente para as áreas de educação e de saúde públicas, 
na forma do regulamento, as receitas da administração 
direta da União e as receitas dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, provenientes dos royalties 
e da participação especial decorrentes de áreas cuja 
declaração de comercialidade tenha ocorrido a partir 
de 03 de dezembro de 2013 e que sejam relativas a 
contratos celebrados sob o regime de concessão, de 
cessão onerosa e de partilha de produção de que tra-
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tam as Leis 9.478, de 06 de agosto de 1997, e 12.276, 
de 30 de junho de 2010, bem como a Lei 12.351, de 
22 de dezembro de 2010, quando a lavra ocorrer na 
plataforma continental, no mar territorial ou na zona 
econômica exclusiva. Esses recursos serão aplicados 
na proporção de 75% para a área de educação e 25% 
para a área de saúde.

Senador Agripino, eu vou repetir, porque há uma 
diferença entre esta área e o pré-sal. Então, para ficar 
claro: quando a lavra ocorrer na plataforma continen-
tal, no mar territorial ou na zona econômica exclusiva. 
Esses recursos serão aplicados na proporção de 75% 
para a educação e 25% para a saúde.

Além disso, até que sejam alcançadas as metas 
estabelecidas no Plano Nacional de Educação, que 
em breve estaremos votando aqui, nesta Casa – de-
veremos votar, na Comissão de Constituição e Justiça, 
parecer do Senador Vital do Rego, no dia de amanhã, 
e, cumprindo acordo com o Senador Cyro Miranda, 
em audiência pública estabelecida na Comissão de 
Educação, estaremos proximamente votando aqui no 
plenário –, serão aplicados em educação pública, e 
exclusivamente em educação pública, Senador Ran-
dolfe, (Palmas.) 50% dos recursos do Fundo Social de 
que trata a Lei nº 12.351, de 2010.

Serão também destinadas à educação pública e 
à saúde as receitas da União decorrentes de acordos 
de individualização da produção de que trata o art. 36 
da Lei nº 12.351, de 2010, os quais terão como base 
estimativas oficiais publicadas pela Agência Nacional 
de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

Adicionalmente, as receitas da União provenien-
tes dos royalties e da participação especial, vinculadas 
nos termos da proposição, serão distribuídas de forma 
prioritária aos Estados, ao Distrito Federal e aos Mu-
nicípios que determinarem a aplicação exclusiva de 
suas receitas de royalties e de participação especial 
em educação e saúde.

Por que de forma prioritária? Porque nós precisa-
mos respeitar a Constituição e o Pacto Federativo. Nós, 
do Senado, não podemos invadir a competência dos 
Estados, portanto, estamos estabelecendo prioritaria-
mente e condicionando o acesso aos recursos de que 
a União disporá, desde que os Estados e Municípios 
também façam o mesmo movimento, na mesma direção 
na aplicação desses recursos à educação e à saúde.

O PLC promove, também, alteração na Lei n° 
7.990, de 28 de dezembro de 1989, para permitir a 
utilização de recursos oriundos de compensações fi-
nanceiras no custeio de despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino, especialmente na educação 
básica pública em tempo integral, inclusive remunera-

ção de profissionais do magistério que se encontrem 
em efetivo exercício.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
a Lei nº 7.990 é aquela que estabelece as vedações 
à aplicação dos recursos provenientes de royalties de 
participação especial. 

Entre as vedações estavam despesas de cus-
teio e de manutenção. No nosso projeto e no nosso 
relatório nós estamos abrindo a excepcionalidade de 
aplicação desses recursos da cota-parte Estados e 
Municípios em até 60% para pagamento de salários 
e de custeio, desde que, prioritariamente, aplicados 
na educação de tempo integral e na educação bási-
ca, viabilizando, assim, o alcance do piso salarial dos 
professores, da melhoria salarial dos professores, e da 
melhoria das condições de trabalho nas escolas prin-
cipalmente municipais, onde a carência de recursos é 
maior e mais específica.

Por fim, a proposição prevê que o percentual mí-
nimo, a ser definido pelo Conselho Nacional de Política 
Energética, do excedente em óleo da União nos con-
tratos em regime de partilha de produção não poderá 
ser inferior a 60%. Este era o encaminhamento daquilo 
que veio da Câmara.

A análise.
O PLC em análise materializa e torna efetivo o 

amplo consenso construído no País sobre a priorida-
de necessária para as políticas sociais, sem as quais 
não poderemos avançar no projeto de desenvolvimento 
com justiça social. 

O Plano Nacional de Educação, cujo relator na 
CAE foi o Senador Pimentel e que agora se encontra, 
como já dito, na CCJ, sob os cuidados do Senador 
Vital do Rêgo, e na Comissão de Educação, sob os 
cuidados do Senador Alvaro Dias, que ora discutimos 
nesta Casa, tem como uma de suas metas incremen-
tar o investimento público em educação, de modo a 
atingir no setor, até o final de sua vigência, o patamar 
correspondente a 10% do Produto Interno Bruto. Ao 
apontar a fonte de parte desses recursos, o PLC nº 
41, de 2013, dá materialidade a essa meta. 

Esse acréscimo de recursos, associado às demais 
estratégias previstas no Plano Nacional de Educação, 
é requisito fundamental para assegurar a expansão da 
cobertura na Educação Infantil e no Ensino Médio, eta-
pas cuja universalização é determinada pela Constitui-
ção Federal para o ano de 2016. É essencial também 
para melhorar a qualidade da Educação Básica como 
um todo, expandindo a escola de tempo integral e va-
lorizando a carreira do magistério, além de ampliar o 
acesso à educação profissional para os nossos jovens. 

Não temos dúvidas, portanto, sobre a importância 
do PLC nº 41, de 2013. O nível atual de investimentos 
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em educação não nos permitirá alcançar os níveis de 
qualidade que outras nações exibem na formação dos 
cidadãos e do capital humano. Como exemplo, citamos, 
recente relatório da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que aponta 
que os investimentos por aluno no Brasil, apesar de 
ter aumentado nos últimos anos, continua bem abaixo 
do que se investe em países como Finlândia, França, 
Israel, Portugal, e correspondem a 1/3 da média do 
investimento por aluno observada no conjunto dos 
países da OCDE. 

Como se sabe, os recursos do petróleo são finitos. 
É necessário, pois, garantir que o seu aproveitamento 
não fique restrito apenas à atual geração. As gerações 
futuras também têm o direito de usufruir dessa riqueza. 
A Lei n° 12.351, de 2010, ao instituir o Fundo Social, 
já havia feito um grande avanço nesse sentido. Mas 
isso não foi suficiente.

Na área da saúde, também são históricas, Sr. 
Presidente, as demandas pela ampliação dos recur-
sos. Assim como a educação, trata-se de campo prio-
ritário, que requer o compromisso efetivo do Estado 
para consolidar, com qualidade, o modelo universalis-
ta preconizado no desenho do sistema único, que a 
Constituição de 1988 assegurou.

A Emenda Constitucional n° 29, de 2000, acres-
centou dispositivos ao art. 198 da Carta Magna, com 
a finalidade de definir os recursos que deveriam ser 
aplicados em saúde pelos diferentes entes federados. 
De acordo com as regras inicialmente estabelecidas 
pela Emenda nº 29, a União deveria aplicar, em ações 
e serviços de saúde, um valor correspondente ao mon-
tante aplicado no exercício financeiro do ano anterior, 
acrescido da variação nominal do Produto Interno Bruto 
(PIB). A contrapartida dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios foi definida pelo art. 77 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, acrescentado 
pela Emenda nº 29.

Embora represente um avanço em relação à de-
finição dos valores mínimos que deverão ser aplicados 
no financiamento do SUS, a Emenda nº 29, por si, 
não satisfez plenamente as expectativas no tocante a 
vários aspectos relacionados com o aporte e a desti-
nação dos recursos. Boa parte dos Estados e um nú-
mero razoável de Municípios deixaram, sistemática 
ou recorrentemente, de cumprir as determinações da 
Emenda nº 29, sob o argumento de que ela careceria 
de regulamentação. Essa situação foi frequentemente 
agravada pela prática de aplicação de recursos para 
pagamento de ações e serviços que não fazem parte 
daqueles definidos pela Lei nº 8.080, de 19 de setem-
bro de 1990, a Lei Orgânica da Saúde, como ações e 
serviços integrantes do SUS.

Tampouco a esperada regulamentação da Emen-
da nº 29, mediante a Lei Complementar n° 141, de 13 
de janeiro de 2012, resultou em melhora significativa do 
financiamento da saúde. No tocante à parte que cabe 
à União, a lei praticamente nada alterou, uma vez que 
manteve a sistemática que vinha sendo adotada e que 
já se mostrava insuficiente para cobrir as necessidades 
do SUS. Dessa maneira, os recursos provenientes dos 
royalties do petróleo e do gás natural, conforme propõe 
o PLC n° 41, de 2013, certamente concorrerão para 
que o orçamento do setor saúde seja fortalecido e a 
população brasileira melhor atendida.

É também verdade, Sr. Presidente, que mesmo 
com a destinação desses recursos provenientes dos 
royalties, nós teremos de avançar e encontra-se neste 
momento sob os cuidados do Senador Humberto Costa 
um Projeto de Lei que visa estabelecer uma vinculação 
mínima de receita corrente líquida da União, do Orça-
mento da União, para aplicação na saúde, tramitando 
nas comissões específicas desta Casa e que em breve 
estará chegando ao plenário do Senado da República.

Além disso, sob o ponto de vista econômico, 
assegura-se uma fonte de recursos que se vislumbra 
crescente, principalmente ao final da presente década. 
Adicionalmente, considerando as finanças públicas, a 
proposta é salutar, pois a maior parte da arrecadação 
dos royalties e da participação especial não está atu-
almente vinculada a qualquer tipo de despesa.

O texto oriundo da Câmara, que chega a esta 
Casa com a celeridade que as questões prioritárias 
devem receber, vincula as receitas de royalties e par-
ticipações especiais à educação e à saúde públicas, 
respondendo ao anseio da sociedade brasileira, re-
centemente demonstrada em diversas manifestações. 
Ao fazê-lo, entretanto, o Projeto de Lei nº 41, de 2013, 
oferece uma redação que pode vir a ser questionada 
pelos diversos atores envolvidos, levando ao aprofun-
damento da judicialização de debate sobre royalties, 
que não será bom para as áreas sociais que tanto 
queremos melhorar.

Nesse sentido, apresentamos substitutivo à pro-
posição com o fito de promover adequações que a 
colocarão em sintonia com a atual legislação e com o 
debate travado nesta Casa e nas ruas de nosso País, 
em torno da utilização dos recursos do petróleo para 
as áreas sociais.

Em primeiro lugar, nosso substitutivo retira da 
propositura a referência à noção de “declaração de co-
mercialidade” no que tange aos Estados; mantém em 
relação à União, que é o maior percentual dos recursos. 

Portanto, no inciso I, que trata dos recursos oriun-
dos da União, a “declaração de comercialidade” é 
preservada, tendo em vista que a União, pelos seus 
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representantes, hoje, aqui no Senado, assumiu o com-
promisso de não questionar a questão da declaração 
de comercialização na instância judicial. E, se a ins-
tância judicial assim decidir, é direito da União cumprir 
discricionariamente a aplicação de acordo com a lei. 

Portanto, fazemos isso por considerarmos que 
a matéria ganhará mais consistência jurídica, não ha-
vendo questionamento por parte dos Estados e dos 
Municípios confrontantes, assegurando a imediata 
aplicação da lei e a imediata aplicação dos recursos 
para a educação e para a saúde. 

E não há qualquer outro conceito passível de 
questionamento futuro, especialmente pelas partes 
que têm expectativa em relação a contratos já firmados.

Pelas mesmas razões, suprimimos a vinculação 
de recursos decorrentes de acordos de individualiza-
ção da produção, conforme previa o PLC, e a definição 
do percentual mínimo de óleo excedente da União nos 
contratos de partilha.

Outra importante modificação que oferecemos 
refere-se ao direcionamento diretamente para a edu-
cação pública dos recursos dos royalties e da partici-
pação especial destinados à União. 

Chamo a atenção aos Srs. Senadores e às Srªs 
Senadoras: outra parte importante é a modificação 
que oferecemos e que se refere ao direcionamento 
diretamente para a educação pública dos recursos 
dos royalties e da participação especial destinados à 
União, provenientes de campos sob o regime de con-
cessão de que trata a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 
1997, cujos contratos foram celebrados antes de 3 de 
dezembro de 2012, quando oriundos de produção re-
alizada no horizonte geológico denominado pré-sal. 

Ou seja, nós estamos destinando os recursos 
provenientes tanto dos royalties, quando da partici-
pação especial da União, 50% especificamente, ex-
clusivamente para a educação. Não, nesta parte é o 
valor principal, ou seja, nós estamos destinando 50% 
do montante dos royalties da participação especial do 
pré-sal para a educação – diretamente para a educa-
ção – e os outros 50% destinados ao Fundo Social que 
terá também 75% dos seus rendimentos destinados 
à educação. 

Com isso nós estamos assegurando volume ne-
cessário de recursos estabelecido para alcançarmos 
a meta do Plano Nacional de Educação e, ao mesmo 
tempo, preservando a inteireza do Fundo Social para 
as futuras gerações, o que não aconteceria caso nós 
estivéssemos usando o recurso do fundo e não os 
rendimentos do fundo. Agora estamos fortalecendo o 
fundo e usando recursos diretamente dos royalties da 
participação especial para a educação. 

Além desses recursos, também serão destinados 
à educação e à saúde pública, nos termos do subs-
titutivo, 50% dos rendimentos do Fundo Social, sem 
nenhum condicionamento. Os recursos serão distribu-
ídos entre as duas áreas, na proporção de 75% para 
a primeira e de 25% para a segunda.

Para tornar consistente com as necessidades 
dos entes federativos a ampliação dos recursos para 
a educação, excetuamos da vedação financiar com 
os recursos recebidos por Estados, Distrito Federal e 
Municípios, provenientes de royalties e participação 
especial, o pagamento da remuneração dos profissio-
nais do magistério. 

É importante destacar isso, porque, se não houver 
essa excepcionalidade, esses recursos só serão para 
investimento e não poderão, portanto, resolver ques-
tões fundamentais da área do magistério em atuação 
de rede pública de ensino, limitada, é verdade, a 60% 
desses recursos. 

Observe-se ainda que os recursos das fontes de 
que trata a proposição serão aplicados em educação, 
em acréscimo às atuais vinculações constitucionais 
de recursos para essa área, garantindo-se verdadei-
ramente um incremento de recursos e não apenas a 
substituição das atuais fontes.

Por fim, no que se refere aos aspectos de cons-
titucionalidade, juridicidade e regimentalidade da pro-
posição, não vislumbramos óbices à aprovação da 
matéria, tanto na forma do PLC nº 41, de 2013, quanto 
nos termos do substitutivo que oferecemos.

Diante do exposto, Sr. Presidente, eu passarei a 
ler, para não ficar nenhuma dúvida – é apenas uma 
lauda e meia – o substitutivo.

Quero dizer que, das 17 emendas apresenta-
das, várias foram contempladas neste substitutivo, e, 
diante da brevidade de tempo, não tive condições de 
numerá-las e atendê-las especificamente, citando aqui 
no relatório, mas várias emendas foram parcialmente 
atendidas ou atendidas na totalidade.

Vamos ao texto do substitutivo:

Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre a destinação para 
as áreas de educação e saúde de parcela da 
participação no resultado ou da compensa-
ção financeira pela exploração de petróleo e 
gás natural, de que trata o § 1º do art. 20 da 
Constituição Federal.
Art. 2º. Para fins de cumprimento da meta 
prevista no inciso VI do caput do art. 214 e do 
disposto no art. 196 da Constituição Federal, 
serão destinados exclusivamente para a edu-
cação pública, com prioridade para a educação 
básica, e para a saúde, na forma do regula-
mento, os seguintes recursos:
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I – as receitas dos órgãos da administração 
direta da União provenientes dos royalties e 
da participação especial decorrentes de áre-
as cuja declaração de comercialidade [cuja 
destinação de comercialidade, Senador Ran-
dolfe Rodrigues] tenha ocorrido a partir de 3 
de dezembro de 2012, relativas a contratos 
celebrados sob os regimes de concessão, de 
cessão onerosa e de partilha de produção, de 
que tratam respectivamente as Leis n°s 9.478, 
de 6 de agosto de 1997, 12.276, de 30 de ju-
nho de 2010, e 12.351, de 22 de dezembro 
de 2010, quando a lavra ocorrer na platafor-
ma continental, no mar territorial ou na zona 
econômica exclusiva;
II – as receitas dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios provenientes dos royalties e 
da participação especial, relativas a contratos 
celebrados a partir de 3 de dezembro de 2012, 
sob os regimes de concessão, de cessão one-
rosa e de partilha de produção, de que tratam 
respectivamente as Leis nº 9.478, de 6 de agos-
to de 1997, 12.276, de 30 de junho de 2010, e 
12. 351, de 22 de dezembro de 2010, quando 
a lavra ocorrer na plataforma continental, no 
mar territorial ou na zona econômica exclusiva; 
III – 50% (cinquenta por cento) dos rendimen-
tos dos recursos recebidos pelo Fundo Social 
de que trata o art. 47 da Lei n° 12.351, de 22 
de dezembro de 2010.
§ Iº. As receitas de que trata o inciso I serão 
distribuídas de forma prioritária aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios que deter-
minarem a aplicação da respectiva parcela de 
receitas de royalties e de participação especial 
com a mesma destinação exclusiva.
§ 2º. As receitas de que trata o inciso II pode-
rão ser aplicadas no custeio de despesas com 
manutenção e desenvolvimento do ensino, es-
pecialmente na educação básica pública em 
tempo integral, inclusive as relativas a paga-
mento de salários e outras verbas de natureza 
remuneratória a profissionais do magistério 
em efetivo exercício na rede pública, limitado 
a 60% (sessenta por cento) do total, não se 
aplicando a tais despesas a vedação contida 

no caput do art. 8º da Lei n° 7.990, de 28 de 
dezembro de 1989.
§ 3º. A União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios aplicarão os recursos previs-
tos no inciso III deste artigo no montante de 
75% (setenta e cinco por cento) na área de 
educação e de 25% (vinte e cinco por cento) 
na área de saúde.
Art. 3º. Os recursos dos royalties e da participa-
ção especial destinados à União, provenientes 
de campos sob o regime de concessão, de que 
trata a Lei n° 9.478, de 6 de agosto de 1997, 
relativos a contratos contratados até 3 de de-
zembro de 2012, quando oriundos da produção 
realizada no horizonte geológico denominado 
pré-sal, localizados na área definida do inciso 
IV do caput do art. 2º da Lei nº 12.351, de 22 
de dezembro de 2010, serão destinados da 
seguinte forma: 
I – 50% (cinquenta por cento) para a educa-
ção pública, com prioridade para a educação 
básica, até que sejam cumpridas as metas 
estabelecidas no Plano Nacional de Educação;
II – 50% (cinquenta por cento) para o Fundo 
Social previsto no art. 47 da Lei nº 12.351, de 
22 de dezembro de 2010.
Parágrafo único. Uma vez atingidas as metas 
estabelecidas no Plano Nacional de Educa-
ção, os recursos de que trata o caput serão 
integralmente destinados ao Fundo Social 
previsto no art. 47 da Lei nº 12.351, de 22 de 
dezembro de 2010.
Art. 4º. Os recursos destinados para a área de 
educação e saúde na forma do art. 2º serão 
aplicados em acréscimo ao mínimo obrigatório 
previsto na Constituição Federal.
Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Portanto, Sr. Presidente, neste substitutivo, várias 
emendas estão acatadas parcialmente, com parecer 
favorável, outras estão prejudicadas e outras estão, 
portanto, com parecer contrário para que nós pudés-
semos apresentar esse substitutivo.

Era esse o relatório, para o qual pedimos o apoio 
das Srª e dos Srs. Senadores, Sr. Presidente.

É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco9/
PMDB – AL) – Senador, Vital do Rêgo, pela ordem, 
concedo a palavra a V. Exª e, em seguida,...

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, uma 
consideração inicial e uma sugestão.

Primeiro, quero parabenizar meu Líder, compa-
nheiro Eduardo Braga. Nós sabemos do esforço que fez 
ao longo do dia o Senador Eduardo Braga para não nos 
seis dias que o Senado teve para apreciar o projeto...

Aí saúdo V. Exª pela celeridade com que colocou 
essa matéria em pauta. Ela chegou à Casa no dia 26, 
mas no dia de hoje, apenas no dia de hoje, o Senador 
Eduardo Braga recebeu, por parte dos Líderes e de 
alguns companheiros, sugestões e propostas no sen-
tido de aperfeiçoar o projeto que veio da Câmara dos 
Deputados e o fez com eficiência.

E a sugestão que faço a V. Exª e aos nossos pa-
res, ouvidos os Líderes, Sr. Presidente, é se haveria 
possibilidade, depois do acatamento parcial de algumas 
emendas, de votarmos já agora o texto base, o texto 
central, e aí abriríamos as falas para as manifestações 
a partir de uma primeira votação, que é a do texto base, 
deixando os destaques, respeitando os destaques.

Era a proposta que eu faria, Senadores Líderes, 
para que, tendo em vista o adiantado da hora, nós pu-
déssemos votar o texto principal. Deixaríamos para o 
restante da sessão a presença, na tribuna, dos Srs. 
Senadores.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Sr. Presidente, o PMDB encaminha favoravelmente 
à proposta do Senador Vital do Rêgo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Ricardo Ferraço encaminha 
favoravelmente.

Vamos ouvir o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu acho que a 
proposta do Senador Vital é lúcida, é razoável, mas 
eu queria uma explicação do Senador Eduardo Braga.

Eu ouvi, com muita atenção, o relatório de S. Exª, 
que, na verdade, não é um relatório, é um tratado sobre 
matéria extremamente complexa, mas que, ao final, 
pode ter um resumo. Eu gostaria de saber de S. Exª 
se eu estou certo ao afirmar a que está se destinando.

Na questão do petróleo, você tem royalty e par-
ticipação especial. São duas contribuições diferentes. 
Na questão dos royalties, eu pediria a atenção do Re-
lator, Senador Eduardo Braga, para ver se eu entendi 
bem, para poder votar com consciência.

Na questão dos royalties – dos royalties – 50% da 
produção de royalty bruto são destinados à educação, 
do que pertence à União. Cinquenta por cento ficam 
com a União, são propriedade da União, a União faz 
o que quer com esses 50%. Cinquenta por cento, por-
tanto, vão para a educação, da parcela de royalties, e 
50% ficam com a União. A União não está abrindo a 
mão de tudo de royalties.

Na questão da participação especial é bem dife-
rente. Não é o principal que é transferido. A participa-
ção especial compõe um fundo social, que é aplicado, 
e do produto da aplicação são destinados 75% para a 
educação e 25% para a saúde. 

Para os Estados e para os Municípios, aplicam-
-se regras semelhantes, como recomendação. E, pelo 
que ficou dito no relatório de S. Exª, é mais ou menos 
livre a aplicação desses recursos para custeio, tendo 
como objetivo a escola em tempo integral e melhorar 
a remuneração de professores.

Tudo meritório. Agora, com um detalhe: isso tudo 
a partir da exploração do petróleo do pré-sal, que é 
uma coisa a la longue, daqui a seis meses, um ano, 
dois anos, três anos. Então, estamos votando uma ex-
pectativa! Promissora, mas uma expectativa. E nestes 
moldes: royalties e participação especial – royalties, 
50% para a União, 50% para a educação; participa-
ção especial, aplica-se no fundo social, e o produto 
do rendimento dos juros, 75% para a educação, 25% 
para a saúde.

Eu gostaria de saber do Relator – ele está ainda 
discutindo – se o meu raciocínio está correto ou não, e 
se nós estamos votando numa expectativa de recursos 
adicional para a educação, o que é uma coisa boa, mas 
é apenas uma expectativa – não é a salvação da pá-
tria, como muitos podem estar imaginando –, para que 
nós votemos com consciência, sabendo o que estamos 
votando, que é uma coisa boa, importante, mas não é 
ainda a salvação da pátria. É uma parcela importante 
no rumo de um objetivo, que é juntar 10% do PIB do 
Brasil e aplicar na educação para que o Brasil possa, 
de verdade, se reservar um futuro mais promissor.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Eu 
gostaria de ouvir a posição do Relator, para ver se eu 
estou certo nesse assunto que acabei de expor.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe, pela ordem, concedo 
a palavra a V. Exª e, em seguida, concedo a palavra ao 
Relator, Senador Eduardo Braga, para que ele possa 
esclarecer algumas questões que foram postas pelo 
Senador José Agripino.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, parece-me que existe, em todas as Bancadas 
aqui, uma insegurança no que votar. Isso está patente 
no questionamento apresentado aqui pelo Senador 
Agripino, está patente, inclusive, entre as diferentes 
Bancadas, na Base de Apoio ao Governo; está patente 
em todas as Bancadas. Logicamente, em decorrência 
do relatório apresentado agora e, obviamente, da ne-
cessidade de modificação de um tema tão sensível 
como é a destinação de royalties para a educação e 
com a modificação que veio da Câmara, com destina-
ção, também, de royalties para a saúde.

Eu tenho um requerimento para preferência do 
texto que veio da Câmara. Dessa forma, Sr. Presiden-
te, eu queria fazer outra proposta, que é a seguinte: 
suspendermos este debate de acordo com o melhor 
encaminhamento que os Líderes acharem. Poderia 
ser por 24 horas, por 48 horas. Nós vamos ter aqui 
o relatório distribuído, vamos ter tempo de amadure-
cer o debate com base no relatório, fazer os cálculos 
necessários. Há uma controvérsia sobre os números 
que foram apresentados, há uma controvérsia sobre 
os marcos regulatórios que existem e que aqui foram 
apresentados. Há, inclusive, entre as entidades pre-
sentes, uma controvérsia sobre os números existentes.

Então, acredito que a prudência indica, Sr. Pre-
sidente, e o momento requer, que suspendamos – e 
é o encaminhamento que faço à Mesa – o debate por 
24 horas ou por 48 horas, para que possamos ter um 
melhor momento para dar sequência a este debate.

É o encaminhamento que faço à Mesa, Sr. Pre-
sidente. 

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vou conceder a palavra ao Senador Ro-
drigo Rollemberg, ao Senador Wellington, mas antes 
queria ouvir o Senador Pedro Taques e o Senador Blairo 
Maggi, que pediram primeiro a palavra pela ordem. O 
Senador Delcídio também está inscrito. Vou conceder a 
palavra ao Senador Pedro Taques e ao Senador Blairo 
Maggi, em seguida, e voltaremos para as prioridades. 

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr. 
Presidente, é apenas para registrar a presença dos 
estudantes do Mato Grosso, da União Estadual dos 
Estudantes, do Presidente Rarikan, que ali se encon-
tram. Sejam bem-vindos! (Palmas.) 

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Bem registrado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Blairo Maggi. 

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, também cumprimento 
os nossos conterrâneos lá de Mato Grosso.

Gostaria de seguir a linha do Senador Randolfe. 
Temos muitas divergências nos números: de onde sai 
o dinheiro, para onde vai, quando vai chegar esse di-
nheiro e qual o tamanho dele lá no final. A impressão 
que tenho é a de que estamos prometendo muita coisa 
neste momento. Estamos com as galerias cheias de 
estudantes, e o pessoal está esperando que esse di-
nheiro esteja disponível amanhã, o que não é verdade. 
Precisamos, com toda a clareza possível, esclarecer 
quando vai chegar esse dinheiro, quanto chega, para 
que não sejamos surpreendidos num futuro muito próxi-
mo, quando a classe estudantil e a sociedade brasileira 
perguntarem ao Senado Federal onde está o dinheiro 
da educação que nós prometemos e que não chegou.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF) – Sr. Presidente, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg, com a 
palavra V. Exª.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, 
a sabedoria popular diz que cautela e canja de galinha 
não fazem mal a ninguém. 

Quero aqui concordar com o Senador Randolfe. 
Nós estamos votando um tema da maior importância. 
Há um consenso geral no Plenário do Senado de que 
devemos garantir o maior volume possível de recursos 
para a educação. Essa é uma conquista da população 
brasileira. 

Quero aproveitar para cumprimentar todos os re-
presentantes da UNE, da Ubes, enfim, os estudantes 
que estão aqui.

Mas é muito importante – o tema é extremamente 
complexo – que a gente tenha um tempo para analisar 
todas as alternativas, para que a gente possa, efetiva-
mente, fazer o melhor.

Nós já votamos hoje um projeto extremamente 
importante nesta Casa: a proposta de emenda à Cons-
tituição que institui a Ficha Limpa.

Eu quero me solidarizar, somar-me às preocu-
pações do Senador Randolfe, para que nós tenhamos 
um tempo para analisar e possamos votar seguros de 
que estamos votando o melhor para o Brasil.

Muito obrigado.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – Sr. 

Presidente, eu queria levantar uma questão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Humberto.
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O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Sem 
revisão do orador.) – V. Exª tinha uma lista para discutir 
o projeto, está certo? Essa lista, a pedido do Senador 
Vital do Rêgo… 

Eu, por exemplo, concordo em esperar que nós 
aprovemos o projeto principal para, aí, colocar algu-
mas questões. Mas abre-se a palavra para todo mundo 
aqui, e cada um já vai colocando sua posição sobre o 
projeto. Se é assim, eu quero pedir a minha inscrição!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Humberto Costa levanta 
um problema aí que diz respeito ao encaminhamento 
desta votação, que é muito importante para o Brasil.

Nós estamos tendo, nesta sessão, uma oportuni-
dade para corrigirmos incongruências que se acumula-
ram aí ao longo dos séculos. Então, se nós pudermos 
avançar, eu acho melhor, mesmo que tenhamos que 
deixar a votação das emendas e dos destaques para 
um outro momento. (Palmas.)

Mas era importante nós avançarmos na votação.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Sr. Presidente.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 

– O Senador Vital do Rêgo fez o encaminhamento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nós temos inscritos os Senadores Hum-
berto Costa, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, 
Vital do Rêgo, Lúcia Vânia, Vanessa Grazziotin, Inácio 
Arruda, Delcídio do Amaral, e alguns estão pedindo a 
palavra pela ordem. Eu quero dizer…

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
É que o “pela ordem”, Sr. Presidente, é em função da 
fala do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu quero dizer para os senhores – e 
tenho testado isso nestes dias em que a sociedade 
brasileira está instando o Senado a votar, a deliberar 
– que a coisa mais difícil para um Presidente do Sena-
do é distribuir essa palavra pela ordem sem que nós 
tenhamos que seguir aqui uma ordem de inscrição. 
Porque é impraticável. Todos são amigos queridos, 
todos têm precedência. E fica muito difícil distribuir a 
palavra dessa forma. 

O Senador José Agripino fez questionamentos ao 
Relator. Talvez seja o caso de nós concedermos a pa-
lavra ao Relator, e, a partir daí, nós ouviremos a todos.

Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 

Como Relator. Sem revisão do orador.) – Eu agradeço 
a V. Exª, Presidente, até porque ficar na tribuna é di-
ferente de na bancada. Aí na bancada a gente aperta 
o botão e pode falar. Aqui na tribuna, nós não temos 
o botão para apertar. E ficamos numa situação, Pre-

sidente, absolutamente esdrúxula, porque queremos 
responder e não temos como entrar no debate.

Agradeço, portanto, a V. Exª por ter me dado a 
oportunidade de responder alguns dos questionamen-
tos que estão sendo postos.

Se me permitem, antes de responder, eu gosta-
ria de dizer que, no art. 3º, onde li, ainda há pouco, no 
meu substitutivo, “relativos a contratos contratados”, 
passa-se a ler “cuja declaração de comercialidade 
tenha ocorrido antes de 3 de dezembro de 2012”. Ou 
seja, todos os recursos, Senador Agripino – e aí já ini-
ciando a resposta a V. Exª – provenientes de royalties 
e participação especial da União passam a ser a partir 
do termo de declaração de comercialização, seja no 
pré-sal, seja fora do pré-sal. 

(Manifestação da galeria: aplausos.)
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 

– Isso garante – e os estudantes sabem disso, as 
entidades de classe que aqui estão sabem disso, o 
Ministro da Educação, Senador Aloizio Mercadante, 
que aqui está, também sabe disso – e significa dizer 
que nós estamos colocando, mesmo naquelas áreas 
onde já existem contratos, mas em que ainda não há 
pagamento de royalties, porque não há declaração de 
comercialidade, que eles estão inclusos, desde então, 
para pagamento para a educação, para o Fundo So-
cial e para a saúde.

(Manifestação da galeria: aplausos.)
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 

– Isso, com relação à União. Então, nós estamos falan-
do, sim, de recursos novos e de recursos adicionais. 

Com relação aos Estados, para evitar questiona-
mentos jurídicos e judicialização, o que prejudicaria a 
entrada imediata, quando obviamente da aprovação 
pelo Plenário da Câmara, do substitutivo que o Sena-
do haverá de aprovar, nós estamos mantendo para os 
Estados os contratos celebrados, para que não haja o 
questionamento jurídico. Em compensação, nós esta-
mos também fazendo uma outra alteração em relação 
ao que decidiu a Câmara.

O que decidiu a Câmara? Que 50% dos recur-
sos do Fundo, e não os rendimentos, seriam destina-
dos para o pagamento de investimentos na área de 
educação e saúde. Nós estamos fazendo o contrário. 
Nós estamos indo na área do pré-sal, onde nós esta-
mos antecipando a declaração de comercialização e 
estamos dizendo: 50% por cento dos royalties da par-
ticipação especial da área do pré-sal que já está em 
produção, e aquelas que já estão em contrato, mas 
ainda não estão em comercialização, passarão direto 
para a educação. E exclusivamente para a educação. 
Os outros 50% vão para o Fundo Social, criado com 
a lei de 2010. 
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Portanto, o Fundo Social será composto por três 
fontes de recursos. Primeira fonte de recurso: royalties 
da União e participação especial da União fora do pré-
-sal e com termo de comercialidade, ou seja: mesmo 
contratos que ainda não tenham o termo de comercia-
lidade passarão a pagar para esse Fundo. Segundo: 
Estados, União, Municípios e Distrito Federal também 
passarão a fazê-lo. Terceiro: dos recursos do pré-sal 
que estão fora do inciso I, também 50% serão desti-
nados para isso.

Os Estados e Municípios receberão, para apli-
cação nos 75% e 25%, 50% do rendimento disso, 
voltados para a educação e para a saúde. E criamos 
uma vedação óbvia e clara de que isso não pode ser 
substituição de receita nem substituição de despesa 
para o cumprimento do que está estabelecido já para 
a educação e para a saúde.

Portanto, nós estamos falando “sim” de recursos 
novos e adicionais para a educação e para a saúde. 
Muito mais para a educação, é verdade! Nós enten-
demos até que a saúde sofrerá um novo e importante 
debate nesta Casa, onde a grande maioria dos Sena-
dores defendem uma vinculação de 10% da receita 
corrente líquida para a educação no orçamento de 
nosso País, o que é absolutamente correto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Para a saúde...

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Aliás, para a saúde – o que é absolutamente correto.

Agora, neste instante, nós estamos colocando 
algo para já – agora, no ano que vem –, algo da ordem 
de R$4 bilhões adicionais. Inclusive, essa substituição 
do uso dos 50% do capital do Fundo pelos 50% dos 
royalties e da participação especial da União do pré-
-sal invertem uma conta, Senador, porque isso ante-
cipa fluxo de caixa, o que significa dizer que aumenta 
a participação desses recursos no curto prazo.

Ao longo do tempo, nós imaginamos que a tota-
lidade do recurso seja igual. Mas há uma antecipação 
de fluxo de caixa, porque nós não estamos esperando 
formar o Fundo que gere o rendimento. Nós já estamos 
passando imediatamente 50% do que é proveniente de 
royalty e de participação especial no pré-sal.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente, eu agradeço a explicação didática do Re-
lator, que me convence. Eu vou votar a favor.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Obrigado, Senador.

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Eu gostaria apenas de dizer também que, no §3º, 
em que está estabelecido que a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios aplicarão os recursos 
previstos no inciso III, que é exatamente o do rendi-
mento do Fundo de acordo com 75% e 25%, nós pre-
cisamos colocar o inciso I, que trata da questão dos 
recursos da União. Portanto, o inciso I e o inciso III 
desse artigo, no montante de 75% para a educação e 
25% para a saúde, Sr. Presidente.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O parecer do Relator é favorável ao 
projeto, nos termos da Emenda nº 1, Substitutivo, com 
a retificação que oferece.

Completada a instrução da matéria, passa-se à 
sua apreciação.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Presidente, permita.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 
AP) – Eu queria fazer somente um questionamento ao 
Relator, antes, porque há um requerimento, de minha 
autoria, que pede preferência para o texto da Câmara.

Antes de fazer a opção se mantenho o requeri-
mento ou não, eu gostaria de pedir um esclarecimen-
to do Relator em relação ao texto, à última parte do 
relatório, em que ele se refere exatamente ao art. 3º. 
E aí diz o seguinte:

Art. 3º Os recursos dos royalties e da participa-
ção especial destinados à União, provenientes 
de campos sob o regime de concessão, de 
que trata a Lei n° 9.478, de 6 de agosto de 
1997, relativos a contratos contratados antes 
de 3 de dezembro de 2012, quando oriundos 
da produção realizada no horizonte geológico 
denominado pré-sal, localizados na área de-
finida no inciso IV do caput do art. 2º da Lei 
nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, serão 
integralmente destinados da seguinte forma..

Pois bem...
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 

Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) – 

Nisso houve uma correção; há um equívoco na cópia 
que V. Exª tem na mão. O art. 3º estabelece: “... cuja 
declaração de comercialidade tenha ocorrido antes 
do dia 3 de dezembro.” Não é contrato; é declaração 
de comercialidade.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 
AP) – Mas o questionamento é exatamente em relação 
ao antes. V. Exª diz aqui: “... contratos assinados antes 
de 3 de dezembro de 2012.” O meu questionamento 
é sobre os contratos posteriores a 3 de dezembro de 
2012, que são, perdão, com a devida vênia da expres-
são, o filé mignon da exploração do pré-sal.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) – 
É que a partir de 3 de dezembro de 2012 não há mais 
royalties. No sistema de partilha...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Não há concessão.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Aliás, não há mais concessão.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Perfeito, é o sistema da partilha.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– É o sistema da partilha.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Perfeitamente.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
No caso do pré-sal.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Mas a destinação desses ...

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– No caso do pré-sal. É por isso que nós estamos tra-
tando especificamente do caso de pré-sal.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Mas há o fundo social.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Eu estou falando do art. 3º, que é o que ele está me 
indagando. O que ele está me indagando é com rela-
ção ao art. 3º. A partir daí, nós temos uma troca, não 
há mais concessão; passa a ser partilha. Portanto, a 
partir daí desaparecem os royalties. Então, nós não 
podemos vincular...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Desaparecem os royalties, mas não desaparece o 
fundo social do pré-sal.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.) 
– Não, o fundo social permanece.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Fora do microfone) – Mas aí só vai o rendimento.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) – 
Não, mas nós não temos mais royalties; nós estamos 
tratando aqui de royalties.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu pediria...

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– A partir do dia 3 de dezembro, por uma lei que está 
em vigor, que é a lei do petróleo...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, é uma breve sabatina do Relator.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu pediria aos Srs. Senadores que se 
dirigissem à Mesa para que nós possamos ordenar 
melhor o debate.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Sr. Presidente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Perfeito.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Apenas para explicar a V. Exª que o limite de 3 de 
dezembro é em função do impedimento legal. Não ha-
verá o royalty e a participação especial para que nós 
possamos fazer a partir da vinculação desta lei.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Caríssimo Relator, nós teremos contratos fu-
turos. De acordo? Nós teremos rendimentos.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Mas não em royalty.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Perfeito. Mas nós teremos rendimentos de 
uma forma diferente, de uma outra forma: na forma 
de partilha. Qual é a destinação desses rendimentos?

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Mas isso nós podemos tratar em outra lei. Aqui nós 
estamos tratando da regulação dos royalties.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – Sr. 
Presidente, não é possível uma situação como essa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga, eu pediria a 
V. Exª...

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Abriu-se o diálogo lá fora. Agora, esses Senadores 
aqui...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Parece que é disso que se trata.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu pediria a V. Exª que...

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – Eu 
sugiro a V. Exª que siga a lista de inscrição. Eu também 
quero esclarecimento, mas estou aguardando aqui.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu pediria a V. Exªs que, por favor, se 
dirijam à Mesa porque este debate acontece excluindo 
os demais Senadores da Casa da participação, como 
cobra o Senador Humberto Costa.
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O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Fora 
do microfone.) – Quem tiver esclarecimento faz, e, ao 
final, ele responde.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Quem tiver esclarecimentos faz e aguar-
da que o Relator explique.

Eu queria só comunicar à Casa que nós teremos 
15 emendas no turno único e 4 emendas no turno su-
plementar; 15 no turno único e 4 no turno suplementar. 
Há sobre a mesa emendas às quais me referi e reque-
rimentos de destaque para essas emendas – não para 
todas, mas para algumas dessas emendas.

Eu peço ao Senador Walter Pinheiro que, por 
favor, faça a leitura das emendas.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Emenda nº 2, de Plenário, ao PLC 41, que acresce 

ao art. 2º do Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2013, 
o §4º, com a seguinte redação:

§4º. Do montante destinado à educação, 75% 
serão destinados exclusivamente, na forma do 
regulamento, para os professores da educação 
básica pública.

Emenda nº 3, de Plenário, ao PLC.
Acrescente-se ao art. 2º do Projeto de Lei da Câ-

mara nº 41, de 2013, o §4º, com a seguinte redação:

§4º. Do montante destinado à educação, 75% 
serão exclusivamente destinados, na forma do 
regulamento, para a educação básica pública.

Emenda nº 4, de Plenário.
Acrescente-se ao art. 2º do Projeto de Lei da Câ-

mara nº 41, de 2013, o §4º, com a seguinte redação:

§4º. Do montante destinado à saúde, 75% 
serão alocados exclusivamente, na forma do 
regulamento, a dispêndios relacionados à saú-
de da criança.

Emenda nº 5.
O inciso III do art. 2º do PLC 41, de 2013, passa 

a vigorar com a seguinte redação:

III – 50% (cinquenta por cento) dos recursos 
resultantes do retorno sobre o capital do Fundo 
Social, previsto no art. 47 da Lei nº 12.351, de 
2010, e, até que sejam cumpridas as metas 
estabelecidas no Plano Nacional de Educação, 
50% (cinquenta por cento) dos recursos do 
Fundo Social, conforme previsto no parágrafo 
único do art. 51 da referida lei.

Emenda nº 6.
O art. 2º do PLC nº 41, de 2013, passa a vigorar 

com as seguintes alterações.

 .......................................................................

V – As receitas da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios, provenientes 
da Compensação Financeira pela Exploração 
Mineral – CEFEM.
 .......................................................................
§3º. União, Estados, Distrito Federal e Mu-
nicípios aplicarão os recursos previstos nos 
incisos I, II e V deste artigo no montante de 
75% (setenta e cinco por cento) na área de 
educação e de 25% (vinte e cinco por cento) 
na área de saúde.

Emenda nº 7.
Dê-se aos incisos l do art. 2º do Projeto de Lei da 

Câmara nº 41, de 2013, a seguinte redação:

I – as receitas dos órgãos da administração 
direta da União provenientes dos royalties e 
da participação especial relativas a contratos 
celebrados sob os regimes de concessão, de 
cessão onerosa e de partilha de produção, de 
que tratam respectivamente as Leis n°s 9.478, 
de 6 de agosto de 1997, 12.276, de 30 de ju-
nho de 2010, e 12.351, de 22 de dezembro 
de 2010, quando a lavra ocorrer na platafor-
ma continental, no mar territorial ou na zona 
econômica exclusiva;

Emenda nº 8.
Inclua-se o seguinte inciso V ao art. 2º do Projeto 

de Lei da Câmara nº 51, de 2013:

V – cinquenta por cento das receitas do Te-
souro Nacional decorrentes do pagamento de 
participações e dividendos pelas entidades 
integrantes da Administração Pública Federal 
indireta, inclusive os relativos a lucros acumu-
lados em exercícios anteriores.

Emenda nº 9.
Acrescente-se um §4º ao art. 2º do Projeto de 

Lei da Câmara, com a seguinte redação:

§4° Da parcela dos recursos previstos nos inci-
sos I e II, destinados à área de educação, nos 
termos do §3°, pelo menos 10% (dez por cento) 
serão destinados a suplementar o custeio de 
programas de gratuidade de transporte públi-
co coletivo para estudantes do ensino básico, 
técnico-profissional e superior, regularmente 
matriculados em instituições públicas e priva-
das de ensino.

Emenda nº 10.
Dê-se aos incisos l e II do art. 2º do PLC n° 41, 

de 2013, a seguinte redação:
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I – as receitas dos órgãos da Administração 
Direta da União provenientes dos royalties e 
da participação especial decorrentes de áre-
as cujos contratos tenham sido celebrados a 
partir de 3 de dezembro de 2012, sob os re-
gimes de concessão, de cessão onerosa e de 
partilha de produção, de que tratam respec-
tivamente as Leis nºs 9.478, de 6 de agosto 
de 1997, 12.276, de 30 de junho de 2010, e 
12.351, de 22 de dezembro de 2010, quando 
a lavra ocorrer na plataforma continental, no 
mar territorial ou na zona econômica exclusiva;
II – as receitas dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, provenientes dos royalties de 
participação especial decorrentes das áreas 
cujos contratos tenham sido celebrados a partir 
de 3 de dezembro de 2012, sob o regime de 
concessão, de cessão onerosa e de partilha 
de produção, de que tratam respectivamente 
as Leis nºs 9.478, de 6 de agosto de 1997, 
12.276, de 30 de junho de 2010, 12.351 de 22 
de dezembro de 2010, quando a lavra ocorrer 
na plataforma continental, no mar territorial ou 
na zona econômica exclusiva.

Emenda nº 11.
Dê-se aos incisos I e II do art. 2º a seguinte re-

dação:

I – as receitas dos órgãos da administração 
direta da União provenientes dos royalties e da 
participação especial decorrentes dos contratos 
celebrados, a partir da vigência desta lei, sob 
os regimes de concessão, de cessão onerosa 
e de partilha de produção de que tratam res-
pectivamente as Leis n°s 9.478, de 6 de agosto 
de 1997, 12.276, de 30 de junho de 2010, e 
12.351, de 22 de dezembro de 2010, quando 
a lavra ocorrer na plataforma continental, no 
mar territorial ou na zona econômica exclusiva;
II – as receitas dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, provenientes dos royalties da 
participação especial decorrentes dos contratos 
celebrados, a partir da vigência desta lei, sob 
o regime de concessão, de cessão onerosa e 
de partilha de produção, de que tratam res-
pectivamente as Leis nºs 9.478, de 6 de agos-
to de 1997, 12.276, de 30 de junho de 2010, 
12.351, de 22 de dezembro de 2010, quando 
a lavra ocorrer na plataforma continental, no 
mar territorial ou na zona econômica exclusiva.

Emenda nº 12.
Acrescente-se um art. 4º ao PLC 41, de 2013, 

renumerando-se os demais, com a seguinte redação:

Art. 4º. Cria o Fundo de Petróleo para Forma-
ção de Poupança, Educação Básica, Saúde e 
Inovação Tecnológica.
§1º. Constituem recursos do Fundo, aqui bati-
zado de FUNPESI, as receitas de que tratam 
os incisos I e II do art. 2º.
§2º. Os recursos do Fundo de que trata o §1º 
serão aplicados:
I – na Educação Básica, conforme conceito 
estabelecido no art. 21 da Lei n° 9.394, de 20 
de dezembro de 1996;
II – na saúde;
III – na inovação, conforme conceito estabe-
lecido no art. 2º da Lei nº 10.973, de 2 de de-
zembro de 2004;
IV – na aquisição de ativos financeiros.

§3º Dos recursos sacados do Fundo, 60% serão 
destinados à educação básica, 15% à inovação tecno-
lógica e 25% destinados à saúde.

§4º Dos recursos destinados à educação básica.
I – 50% serão distribuídos de acordo com o nú-

mero de alunos matriculados, sendo que o regulamen-
to disporá sobre os valores a serem transferidos por 
aluno, tendo por base o coeficiente calculado a partir 
de censos escolares na educação básica.

II – 20% serão transferidos para instituições de 
ensino em função do desempenho dos alunos aufe-
rido nos exames nacionais relacionados à educação 
básica, na forma do regulamento.

III – 20% serão transferidos para instituições de 
ensino em função da evolução do desempenho dos 
alunos auferido nos exames nacionais relacionados 
à educação básica, utilizando-se o inciso II, na forma 
do regulamento.

IV – 10% serão transferidos para instituições de 
ensino em função da avaliação do desempenho do 
corpo docente.

§5º Os recursos distribuídos na forma dos incisos 
II e IV do §4º poderão ser utilizados conforme estabe-
lecido no regulamento para a melhoria das instalações 
físicas, para a aquisição de equipamentos ou para a 
concessão de benefícios pecuniários e formação do 
corpo docente da instituição beneficiada.

§6º Regulamento do Poder Executivo estabele-
cerá os critérios de aplicação dos recursos destinados 
à inovação tecnológica.

§7º Regulamento do Poder Executivo estabele-
cerá os critérios de aplicação dos recursos destinados 
à saúde.

§8º Os ativos financeiros, exceto no disposto do 
§9º, deverão ser constituídos pelos títulos emitidos 
pelo Tesouro Nacional.
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§9º O Fundo poderá comprar títulos de outras 
emissoras, desde que apresente perfil de risco de 
crédito e rentabilidade igual ou superior aos títulos 
emitidos pelo Tesouro Nacional.

§10º O disposto no §8º não poderá exceder a 
20% do total aplicado.

§11º O regulamento definirá a forma de comprar 
os riscos de crédito, as taxas de juros, as maturidades 
e durações previstas no §8º.

§12º Os gastos decorrentes do disposto no inci-
so I do §4º não poderão ser considerados pelo Esta-
do, pelo Distrito Federal e pelos Municípios para fim 
de cumprimento do art. 212 da Constituição Federal.

§13º Ato do Poder Executivo criará o Comitê Ges-
tor Executivo e Financeiro para administrar o Fundo.

I – O Comitê referido no caput terá as suas fun-
ções especificadas em regulamento.

II – Na composição do Comitê está assegurada 
a participação do Ministro de Estada da Educação e 
Cultura, do Ministro de Estado de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, do Ministro de Estado da Fazenda e do Minis-
tro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.

III – Aos membros do Comitê não cabem quais-
quer tipos de proventos ou remuneração pelo exercício 
de suas funções.

§14 Para cada um dos entes federados serão 
estipuladas, de maneira cumulativa, cotas de partici-
pação no Fundo com base nos critérios estabelecidos 
nos incisos I, II, III e IV do §4° e dos regulamentos de 
que tratam os §§6º e 7º deste artigo, respeitado o se-
guinte cronograma de desembolso:

l – Durante os primeiros doze meses de funciona-
mento do Fundo, não haverá desembolsos destinados 
à Educação Básica, à saúde e à inovação tecnológi-
ca, previstos nos incisos I, II e III do §2° deste artigo.

II – Do segundo ao nono ano de funcionamen-
to do Fundo, os desembolsos com Educação Básica, 
saúde, inovação tecnológica obedecerão aos seguin-
tes limites como proporção da variação do patrimônio 
do Fundo, ocorrido no ano anterior.

a) 20% no segundo e terceiro anos;
b) 40% no quarto e quinto anos;
c) 60% no sexto e sétimo anos;
d) 80% no oitavo e nono anos.
III – A partir do décimo ano de funcionamento 

do Fundo, a soma dos gastos com Educação Básica, 
saúde e inovação tecnológica em cada ano não poderá 
ser superior ao menor dos valores abaixo:

a) variação, em termos reais, do patrimônio do 
Fundo ocorrido no ano anterior;

b) variação média anual, em termos reais, do 
patrimônio do Fundo, tomando como base de cálculo 
os três anos anteriores.

IV – O regulamento definirá a forma de calcular 
a variação do patrimônio, em termos reais.

§15 Os recursos investidos pelo Fundo poderão 
ser feitos em ativos no exterior objetivando políticas 
complementares de redução de volatilidade de pre-
ços macroeconômicos, incluindo taxa de câmbio, da 
economia brasileira.

Parágrafo único. Esses investimentos não poderão 
ultrapassar 20% do montante de recursos do Fundo.

Emenda 13.
Suprima-se o §1º do art. 2º do PLC 41, de 2013, 

e renumerando-se os demais.
Emenda 14.
Altere-se a redação do inciso II do art. 2º do Pro-

jeto de Lei nº 41 da Câmara, com a seguinte redação:

Art. 2º .............................................................
II – As receitas dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, provenientes dos royalties e 
da participação especial relativas aos contratos 
celebrados a partir de 3 de dezembro de 2012, 
sob os regimes de concessão e de partilha de 
produção, de que tratam respectivamente as 
Leis 9.478, de 6 e agosto de 1997, e 12.351, 
de 22 de dezembro de 2010, quando a lavra 
ocorrer na plataforma continental, no mar ter-
ritorial ou na zona econômica exclusiva.

Emenda 15.
Dê-se ao §3º do art. 2º do PLC nº 41 a seguinte 

redação:

§3º A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios aplicarão os recursos previstos 
nos incisos I e II deste artigo no montante de 
50% na educação e de 50% na saúde.

Emenda 16.
Dê-se ao art. 3º do PLC nº 41 a seguinte redação:

Art. 3º Os recursos dos royalties da participa-
ção especial destinada à União, provenientes 
de campo sob o regime de concessão, de que 
trata a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, 
decorrentes dos contratos celebrados antes 
de 3 de dezembro de 2012, quando oriundos 
da produção realizada no horizonte geológico 
denominado pré-sal, localizados na área de-
finida no inciso IV do caput do art. 2º da Lei 
nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, serão 
exclusivamente destinados ao Fundo Social, 
previsto no art. 47 da Lei nº 12.351, de 22 de 
dezembro de 2010, cujos rendimentos serão 
distribuídos na seguinte proporção:
I – 50% para educação;
II – 4% para cultura;
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III– 4% para o esporte;

IV – 30% para saúde pública;

V – 4% para ciência e tecnologia;

VI – 4% para o meio ambiente;

VII – 4% para a mitigação e adaptação às mu-
danças climáticas.

São essas as emendas, Sr. Presidente.

São as seguintes as emendas na íntegra:
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O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sr. Presidente, o Senador Vital já fez uma proposta 
e eu queria, em nome da Liderança do PMDB, reite-
rar, se V. Exª concordar – e até submeter ao Plenário 
–, que nós votássemos agora o projeto original e, em 
seguida, votássemos as emendas.

Sr. Presidente, se V. Exª concordar, é a proposta 
que faço.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pondo exatamente em prática a pro-
posta que V. Exª faz, eu queria dizer que nós estamos 
na instrução da matéria, que é quando se concede o 
parecer.

Em seguida, passaremos à discussão, onde já há 
um apelo dos Senadores para que possamos abreviar 
a discussão da matéria.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Votar a principal, discutindo as emendas.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É. Nós temos requerimentos que pedem 
votação em globo da matéria. E não temos, apesar das 
emendas que foram lidas, até agora nenhuma votação 
nominal ainda pré-anunciada.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Sr. Presidente, permita-me?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Tem um requerimento meu para preferência 
do texto da Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Tem um requerimento de V. Exª e tem 
um anterior requerimento que pede a preferência para 
votação da Emenda nº 1, de Plenário, substitutiva. Mas 
nós chegaremos lá, nós estamos ainda na fase da ins-
trução da matéria.

Com a palavra, o Senador Eduardo Braga.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr. 

Presidente, um minuto só.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Sem 

revisão do orador.) – Essa discussão dos royalties de 
petróleo está igual à suplência do Senador Pedro Ta-
ques, do Mato Grosso, que até hoje não sabe quem é 
o primeiro ou o segundo suplente.

De maneira que eu queria dizer o seguinte: é 
aquela velha história. Estamos discutindo aqui he-
rança de gente viva, na medida em que imagino que 

o nosso querido Líder, Senador Eduardo Braga, não 
teria condições de me informar qual é a previsão da 
receita em relação aos royalties de petróleo para 2014, 
2015, 2016 e 2017.

Nós estamos discutindo aqui uma coisa – e é 
bom que se esclareça a sociedade brasileira – que 
não existe. Por enquanto nós estamos discutindo o 
sexo dos anjos pelo fato de que isso será possível 
talvez a partir de 2020. Porque há uma expectativa 
gerada tão grande que hoje mesmo foi abordado por 
vários membros da ONU dizendo: olha, nós temos que 
colocar lá no Fundo Social, entretanto nós queremos 
100%. Não queremos só os juros desse Fundo apli-
cado na educação.

É bom que se esclareça, para que a opinião pú-
blica brasileira não fique nessa expectativa tão grande, 
porque vai acontecer, eu imagino, se tudo correr bem, 
a partir de 2020.

De maneira que a discussão dos royalties do 
petróleo, como eu disse, é igual à suplência do nosso 
querido Senador Pedro Taques – até hoje em Mato 
Grosso está sendo discutido qual é o primeiro, qual é 
o segundo suplente. E ele não morreu ainda, está vivo.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo 
Braga para proferir parecer conjunto sobre as emendas 
de plenário em substituição às Comissões de Serviços 
de Infraestrutura, de Educação, Cultura e Esporte, de 
Assuntos Sociais e de Assuntos Econômicos.

Com a palavra, V. Exª.

PARECER Nº 611, DE 2013–PLEN

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, antes de dar parecer, eu gostaria de dizer 
ao nobre Senador Jayme Campos que nós estamos 
aqui diante de dois tipos de recursos: um já existente, 
que são os recursos do inciso I e do inciso II, do nosso 
substitutivo, que tratam dos royalties e da participação 
especial fora do pré-sal, seja na plataforma continen-
tal, seja em outras áreas, mas fora do pré-sal, seja 
da União, seja dos Estados. E há outro, que é, exata-
mente, sobre os royalties e a participação especial na 
área do pré-sal, que, obviamente nós temos hoje uma 
produção da ordem de trezentos e poucos mil barris/
dia, mas com expectativa de termos uma produção já 
em 2016 de um milhão de barris/dia.

No dia 18 de maio de 2013, 322 mil barris sendo 
produzidos. Portanto, nós não estamos nessa discussão 
que há em torno do segundo e do terceiro suplentes, 
do primeiro e do segundo suplentes lá do Mato Grosso.
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Quer dizer, é o sexo dos anjos bilionário, então.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Há outra pergunta, Sr. Presidente, que também me 
foi colocada nas mãos pelo Senador Suplicy.

Ele pergunta e pede a gentileza de esclarecer o 
seguinte comentário da economista Ana Lobato: “Seus 
netos terão muitos recursos, mas seus bisnetos, quase 
nada”. Agradece o Senador Eduardo Suplicy.

Na realidade, ao fazermos as mudanças que 
fizemos no nosso substitutivo, estamos exatamente 
fazendo o contrário: estamos garantindo que nossos 
netos terão recursos da educação, porque 50% dos 
royalties da participação especial do pré-sal atual vão 
diretamente para a educação e os outros 50% vão 
para o Fundo e os rendimentos desse Fundo, que é 
composto pelo que nós temos hoje de royalties e par-
ticipação especial fora do pré-sal e dos Estados, 75% 
dos 50% desses rendimentos serão aplicados na edu-
cação e 25% na saúde.

Portanto, tenho certeza de que essa equação 
evita que nós tenhamos aqui no Brasil doenças como 
aconteceu em outros países que também criaram me-
canismos de financiamento do setor público a partir do 
petróleo e que é um recurso natural findo, se nós não 
criarmos mecanismos longevos para o financiamento 
dessas políticas públicas, poderia acontecer o que a 
economista Ana Lobato sugeriu, mas com os cuidados 
estabelecidos, não acontecerá.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Muito obrigado.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Eu é que agradeço.

Vamos o parecer das emendas.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) 

– Sr. Relator, eu queria também um esclarecimento, 
porque eu...

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Com todo o prazer, Senador Humberto Costa.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – ... 
já vi que não vou conseguir falar.

V. Exª, no final da sua fala, quando leu o relató-
rio, disse que no art. 2º, tanto no incisivo I quanto no 
II, quanto no III, fica...

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Quanto no inciso I e no inciso III.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – ... 
estabelecido que...

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Setenta e cinco e vinte e cinco.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
... setenta e cinco e vinte e cinco. Quer dizer que isso 

que está dito aqui, na forma do regulamento, nós já 
estamos definindo a partir de agora?

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– É, porque no próprio substitutivo, inclusive no que já 
veio da Câmara, a definição dos percentuais – 75% e 
25% – já está estabelecida no projeto de lei.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Tudo bem. Na verdade, só não haverá participação 
da saúde nos recursos de royalties anteriores a 2012.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Perfeitamente. Aqueles que são do pré-sal.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Que é onde está concentrado o grosso do recurso. 
Tudo bem.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Não, mas só no presente. Quer dizer, no futuro, ao 
contrário, porque o que nós estamos estabelecendo 
é que o grosso do recurso futuro é exatamente o pro-
veniente do fundo. E nós estamos aí atuando no que 
é competência da União, que é no inciso I e no inci-
so III. É competência da União, porque são recursos 
provenientes da União. Naqueles que são recursos 
provenientes dos Estados, há de se ter a adesão pe-
las assembleias estaduais e pelos Estados brasileiros.

Sr. Presidente, vamos então ao parecer das emen-
das.

A Emenda nº 2 é acatada parcialmente no subs-
titutivo. Portanto, parcialmente atendida.

Emenda nº 3, também parcialmente atendida pelo 
substitutivo já apresentado a esta Casa.

Emenda nº 4, também parcialmente atendida 
pelo Substitutivo...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – V. 
Exª podia falar os autores das emendas, porque elas 
foram entregues na hora...

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Elas já foram lidas, numeradas, e dito o nome de 
cada autor. Mas eu repito, de acordo com a solicita-
ção de V. Exª.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Por favor.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Emenda nº 2, de autoria do Senador Cristovam.

V. Exª quer que eu leia a emenda também?
Ela foi parcialmente atendida.
Emenda nº 3, do Senador Cristovam, parcial-

mente atendida.
Emenda nº 4, do Senador Cristovam, parcial-

mente atendida.
Emenda nº 5, de autoria do nobre e querido 

Senador Inácio Arruda, propõe 50% dos recursos re-
sultantes do retorno sobre o capital do Fundo Social, 
previsto no art. 47, até que sejam cumpridos 50% do 
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Plano da Educação e 50% do Fundo Social, conforme 
previsto no art. 51.

Ela é parcialmente atendida, de acordo com o 
estabelecido pela criação do fundo.

É do Senador Inácio Arruda a Emenda nº 6, que 
trata de compensação financeira de exploração mine-
ral. Como não estamos tratando disso, é com parecer 
contrário, pois não estamos tratando da Cfem nesta lei.

Emenda nº 7, de autoria do Senador Randolfe Ro-
drigues. Ela é parcialmente atendida, de acordo com o 
substitutivo já apresentado ainda há pouco ao Plenário 
desta Casa. Parcialmente atendida, portanto, a Emen-
da nº 7, de autoria do Senador Randolfe Rodrigues.

Emenda nº 8, também de autoria do Senador 
Randolfe Rodrigues, 50% da receita do Tesouro Na-
cional decorrente do pagamento de participações e 
dividendos pelas entidades integrantes de Adminis-
tração Pública Federal indireta, inclusive os relativos 
aos lucros acumulados em exercícios anteriores. Por 
não ser pertinente à questão dos royalties e da parti-
cipação especial, o parecer é contrário à Emenda nº 8.

Emenda nº 9, também de autoria do Senador Edu-
ardo Lopes. O parecer é contrário, tendo em vista que 
já estabelecemos, no substitutivo, o regramento para 
a distribuição dos recursos na saúde e na educação.

Emenda nº 10, do Senador Eduardo Lopes, par-
cialmente atendida no substitutivo já apresentado.

Emenda nº 11, do Senador Aloysio Nunes Ferrei-
ra, também parcialmente atendida porque, no inciso I, 
ficou como termos de comercialização e, no inciso II, 
ficou como sugerido na emenda no Senador, contratos 
celebrados. Parcialmente, portanto, atendida a Emenda 
nº 11, do Senador Aloysio Nunes Ferreira.

Emenda nº 12, de autoria dos Senadores Aloy-
sio Nunes Ferreira e Cristovam Buarque. Parcialmente 
atendida. Lamentavelmente, não pudemos detalhar o 
fundo como proposto, tendo em vista que estamos es-
tabelecendo uma aplicação através do Fundo Social 
e com aplicações de acordo com o Plano Nacional de 
Educação.

Emenda nº 13, de autoria do Senador Aloysio 
Nunes Ferreira e Senador Cristovam Buarque, que 
suprime o artigo em função da apresentação do fundo 
de petróleo para formação de poupança, desenvolvi-
mento da educação básica, saúde, inovação. Como 
não foi acatado o fundo, fica rejeitada a Emenda nº 13.

Emenda nº 14, de autoria do Senador Francis-
co Dornelles. Parcialmente atendida no substitutivo já 
apresentado ao Plenário.

Emenda nº 15, de autoria do Senador Humberto 
Costa, que trata de que a União, os Estados e o Distrito 
Federal aplicarão os recursos nos incisos I e II deste 
artigo no montante de 50% na educação e 50% na 

saúde. Ela está prejudicada tendo em vista a aprova-
ção, no substitutivo, de 75% para a educação e 25% 
para a saúde. Portanto, fica rejeitada a emenda pela 
prejudicialidade da apresentação.

Emenda nº 16, de autoria do Senador Humberto 
Costa. Trata também da questão da distribuição dos 
recursos do fundo. Ela também está prejudicada por 
estarmos estabelecendo no substitutivo, Sr. Presiden-
te, 75% e 25%. 

São esses os pareceres, Sr. Presidente, para as 
emendas apresentadas, as 15 emendas apresenta-
das. Quero dizer que, tanto quanto possível, buscamos 
aproveitar as emendas de forma parcial para poder-
mos elaborar o substitutivo com a segurança jurídica 
que pretendíamos.

É esse o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O parecer do Senador Eduardo Bra-
ga, conforme o anunciado, é, como todos viram, pelo 
atendimento parcial de algumas, contrário a outras, 
pela prejudicialidade, e por aí vai. 

Agora, passamos à discussão do projeto e das 
emendas, em turno único. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Sr. Presidente, permita-me.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se não houver oradores, na forma do 
encaminhamento que foi proposto pelo Senador Vital do 
Rêgo e que parece ter contado com o apoio da maioria 
da Casa, nós encerraríamos a discussão, votaríamos...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Parece-me que a preferência precede, não é, 
Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Aí votaremos os requerimentos. É aquilo 
o que expliquei e queria repetir. Tem um requerimento 
de V. Exª sobre a mesa e há também um requerimen-
to anterior, que pede a preferência para o substitutivo. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Mas, Presidente, me permita.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Randolfe. Com a palavra, V. Exª.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Obrigado. Se votar… Exatamente. É esse o 
questionamento que o Senador Romero muito bem 
nos colabora.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Qual é?

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Se nós votarmos já, agora, as emendas – ob-
viamente são emendas já ao relatório, ao parecer do 
Senador Eduardo Braga –, já prejudicaria, obviamente, 
o meu requerimento de preferência.



41860 Quarta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013

Pergunto a V. Exª e à Mesa: não seria, então, perti-
nente votarmos primeiro o requerimento de preferência?

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Sr. Presidente, há um requerimento… 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– … de preferência, apresentado também sobre o 
substitutivo.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Há. Eu já expliquei. Há alguns requeri-
mentos: requerimento de preferência a que se refere 
o Senador Randolfe; requerimento de preferência para 
o substitutivo, assinado pelo Senador Eduardo Braga 
e outros Srs. Senadores; e tem requerimento de des-
taque também.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

Apenas para registrar o seguinte: há um requeri-
mento inicial do Senador Eduardo Braga pedindo para 
votar o substitutivo. Se esse requerimento for votado 
e aprovado, o requerimento do Senador Randolfe é 

prejudicado, porque fica valendo a prioridade que o 
Plenário deu ao substitutivo. Então é só esse registro 
que eu gostaria de fazer.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Tem que votar um versus o outro nesse caso.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Regimento diz exatamente isso. Nós 
temos que ler apenas os requerimentos que estão 
sobre a mesa. É evidente que, na hora em que nós 
votarmos o requerimento, outros ficarão prejudicados 
em função da votação anterior.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 
AP) – Perfeito. Compreendido, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.

Então, como parte da… Nós vamos anunciar os 
requerimentos de preferência.

Requerimento de preferência para votação da 
Emenda nº 1, de Plenário, ou seja, que é o substitutivo, 
antes do Projeto de Lei da Câmara nº 41. 

É o primeiro requerimento de preferência.
Senador Cristovam Buarque.

É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Presidente, eu quero saber se posso debater 
uma das minhas emendas que…

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pode.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Com todo respeito ao Relator, eu acho que não 
foi parcialmente aceita por parte dele. É um destaque 
que eu tenho que pedir, não?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não. V. Exª pode debater. Se quiser pedir 
destaque para as emendas, V. Exª pede os destaques.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Isso.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós não temos, eu falei, destaques para 
todas as emendas que foram apresentadas.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Qual é o momento de apresentar o destaque?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agora.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Então, eu quero um destaque.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa vai providenciar o formulário e 
nós aguardaremos o destaque.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Está bom. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Então, ressalvando o destaque, o último 
destaque pedido pelo Senador Cristovam Buarque, nós 
vamos submeter à votação o requerimento, nos termos 
regimentais, que pede preferência para a votação da 
Emenda nº 1, o substitutivo, antes do Projeto de Lei 
da Câmara nº 41.

Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Presidente, também solicito destaque à minha 
Emenda nº 7.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos providenciar também o for-
mulário para que V. Exª mande para a Mesa o pedido 
de destaque.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – É agora.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação, o requerimento.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Ressalvado o destaque de V. Exª.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Não. Presidente, permita-me. Só para escla-

recer, é que o Senador Inácio estava exatamente per-
guntando sobre o requerimento de preferência. Só me 
permita, para a Mesa esclarecer mais uma vez, qual 
vai ser o procedimento de votação, visto que a prefe-
rência é para primeiro encaminharmos em relação ao 
substitutivo do Senador Eduardo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É aquilo que nós falamos e que o Se-
nador Romero Jucá colocou. Se nós aprovarmos o 
requerimento, outros ficarão prejudicados, em função 
da votação do requerimento, da aprovação do reque-
rimento.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Perfeito. Eu só quero encaminhar contrário, 
Presidente, antes de submeter à votação, se V. Exª 
me permitir.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu vou colocar o requerimento em vo-
tação, mas, antes, eu concedo a palavra ao Senador 
Randolfe Rodrigues, para encaminhar a votação do 
requerimento que pede preferência para o substitutivo 
do Senador Eduardo Braga. 

Com a palavra, V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu peço a preferência para o texto da Câ-
mara, em especial por dois aspectos que, no meu en-
tender, representam claramente uma perda de recursos 
para a educação. Esses aspectos estão presentes no 
inciso II, do art. 2º, do texto do relatório do eminente 
Senador Eduardo Braga. 

Veja, Sr. Presidente, no texto proveniente da Câ-
mara dos Deputados, nós claramente fizemos uma res-
ponsabilização para todos os entes federados, para os 
Municípios e para os Estados. Essa responsabilização 
diz respeito, claramente, aos royalties e à participação 
especial, em relação aos contratos celebrados. E, no 
texto da Câmara, claramente é dito o seguinte: 

As receitas dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, provenientes dos royalties e 
da participação especial decorrentes de áreas 
cuja declaração de comercialidade tenha ocor-
rido a partir de 3 de dezembro de 2012, e que 
sejam relativas a contratos celebrados sob os 
regimes de concessão, de cessão onerosa e 
de partilha de produção de que tratam as leis 
dos marcos regulatórios do petróleo, e quando 
a lavra ocorrer na plataforma continental, no 
mar territorial ou na zona econômica exclusiva.

Ou seja, a totalidade desses recursos pertence 
à educação. 
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Ocorre, Sr. Presidente, que a alteração aqui de-
sobriga os Estados Federados e isso significará, na 
prática, 60% de recursos a menos para a educação. 
Nós estamos aqui obrigando a União e desresponsa-
bilizando os Estados federados. Isso, no meu entender, 
é um retrocesso, e a Câmara poderá se insurgir contra 
nós. No meu entender, isso não fica bem para nós, não 
fica bem para o Senado (Palmas.). No meu entender, 
isso não era um bom encaminhamento para aprovar-
mos na noite de hoje. Por isso, meu encaminhamento 
é contrário e a favor do texto da Câmara. 

No mesmo sentido, Sr. Presidente, no texto da 
Câmara, consta o seguinte no item 3 do art. 2º: “50% 
por cento dos recursos recebidos pelo Fundo Social 
de que trata o art. 47.” Diz o texto da Câmara dos De-
putados: “50% por cento dos recursos recebidos pelo 
Fundo Social de que trata o art. 47 da Lei nº 12.351.” 
Pois bem, no texto que nós aprovamos aqui consta o 
seguinte: “50% dos rendimentos dos recursos recebi-
dos pelo Fundo Social de que trata o art. 47.” 

Em que pese o nobre Relator ter dito, mais adian-
te, que o inciso I trata de outros 50%, mas, concreta-
mente, nos cálculos por nós apresentados, esses 50% 
dos rendimentos, no meu entender, nobre Relator, 
com a devida permissão de V. Exª, isso representa, 
concretamente, recursos a menos, porque um trata de 
rendimentos e outro trata concretamente dos recursos 
do principal do Fundo Social. 

Dessa forma, Sr. Presidente, na minha avaliação 
existem dois aspectos concretos, que, no meu enten-
der, a preferência deve ser para o texto da Câmara. 
(Palmas.) Um, porque a responsabilização primeira 
que está no inciso II está clara e concreta, é para todos 
os entes: a União, os Estados e os Municípios. E essa 
responsabilização não está clara, não está concreta 
no texto que nós estamos votando aqui. 

Por isso, Sr. Presidente, o meu encaminhamento 
é para o voto contrário e, conforme meu requerimento, 
para preferência do texto da Câmara. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos e concedemos 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos e concedemos a 
palavra ao Senador Eduardo Braga, para que S. Exª 
faça a defesa do requerimento que pede a preferência 
para o substitutivo.

Eu queria só dizer, antes de conceder a palavra 
ao Senador Eduardo Braga, que a votação do reque-
rimento que pede preferência para o substitutivo pre-
judica a votação de outros requerimentos, mas não 
prejudica os requerimentos de destaque das emendas, 
que continuam vivos.

Com a palavra V. Exª.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, encontra-se aqui, Senador Randolfe Rodrigues, 
na minha mão, exatamente o texto votado pela Câmara 
dos Deputados e assinado pelo Deputado André Fi-
gueiredo, Relator da matéria.

Este texto diz, no art. 2º, exatamente a mesma 
coisa estabelecida no nosso substitutivo, sem uma vír-
gula a mais ou a menos, o que faz com que eu diga, Sr. 
Presidente, que é menos verídico o que V. Exª acabou 
de afirmar aqui, à busca de estabelecer prioridade na 
votação do que foi aprovado pela Câmara, Senador 
Agripino Maia.

Para que V. Exª tenha uma ideia, lerei o texto da 
Câmara e lerei o nosso texto. Texto da Câmara:

“Art. 2º Para fins de cumprimento da meta pre-
vista no inciso IV do caput do art. 214 e no art. 
196 da Constituição Federal, serão destinadas 
exclusivamente para a educação pública, com 
prioridade para a educação básica, e para a 
saúde, na forma do regulamento, os seguintes 
recursos: [...]”

Este é o caput do art. 2º, na Câmara.
Caput do art. 2º do Senado: idêntico.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – O.k. Inciso II.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 

– Inciso I – exatamente a mesma coisa.
Inciso II. A diferença que existe no inciso II, ape-

nas para deixar...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Sr. Presidente, então não é menos verídico. 
Por gentileza...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe, o Senador Eduar-
do Braga ouviu pacientemente. Vamos garantir a ele o 
mesmo tratamento que garantimos para V. Exª.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Sr. Presidente, permita-me. É que ele utilizou 
um eufemismo para me chamar de mentiroso. Então, 
eu queria só fazer a correção. (Palmas nas Galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não, não.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Engraçado, o Senador Randolfe gosta de falar – e 
falar da forma como entende que deve fazê-lo – e, na 
hora em que há o contraditório, o Senador Randolfe 
fica preocupado.

Eu quero apenas dizer a V. Exª que, no que diz 
respeito aos recursos da União, não há absolutamente 
nenhuma modificação em relação àquilo que foi esta-
belecido na Câmara. Nenhuma modificação. 
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Com relação ao inciso II, Sr. Presidente, várias 
emendas apresentadas e várias manifestações aqui 
estabelecidas, inclusive, pelo Estado do Rio de Janeiro, 
pelo Estado do Espírito Santo, pelo Senador Aloysio 
Nunes Ferreira, que apresentou uma emenda nesta 
direção, no sentido de proteger esta lei de ações que 
judicializariam, como já foi judicializada a questão do 
voto dos royalties, do parecer do eminente Senador 
Vital do Rêgo. Houve uma mudança com relação à 
declaração de comercialidade por contratos efetiva-
mente celebrados, para que não haja risco nenhum de 
judicialização. Ou seja, todos os recursos que são da 
União estão pelo termo de comercialização, para que 
não haja nenhum prejuízo de recursos da União para 
a questão tanto da educação quanto do Fundo Social.

Com relação aos recursos dos Estados, que se 
encontram sub judice no Supremo Tribunal Federal, com 
liminar da Ministra Carmen Lúcia desde março deste 
ano – desde março deste ano! –, para que nós não 
tenhamos prejuízo para esta lei em vigor tão logo ela 
seja votada pela Câmara, chegou-se ao entendimen-
to neste Plenário de que deveríamos, Sr. Presidente, 
pela segurança jurídica, trazer ao texto a prudência 
dos contratos efetivados no que diz respeito a Esta-
dos e Municípios confrontantes, que é o que está em 
discussão no Supremo Tribunal Federal, já com duas 
liminares proferidas. Portanto, uma matéria sub judice.

Assim, a única diferença que existe no que foi le-
vantado pelo Senador Randolfe Rodrigues em relação 
ao substitutivo do Senado e o substitutivo aprovado 
pela Câmara é com relação aos royalties e participa-
ção especial proveniente dos Estados, dos Municípios 
e do Distrito Federal.

No que diz respeito, Sr. Presidente, aos recursos 
do Fundo, a Câmara havia aprovado o uso de 50% do 
capital do Fundo para a saúde e a educação, enfra-
quecendo, portanto, o Fundo, e aí, sim, a economista 
teria razão, Senador Eduardo Suplicy, porque estarí-
amos fortalecendo a próxima geração em detrimento 
das futuras gerações, o que fizemos? Pegamos 50% 
dos recursos dos royalties da participação especial da 
União e passamos direto para a educação, e os outros 
50%, para o Fundo, a fim de que as futuras gerações 
não sejam prejudicadas com o uso de um recurso fi-
nito no curto prazo. 

Portanto, não há diminuição, Sr. Presidente, no 
montante de recursos a serem aplicados pelo substi-
tutivo do Senado ou pelo substitutivo da Câmara. Não 
há. O que há, no caso do Senado, é que há uma an-
tecipação no fluxo corrente, do fluxo de caixa, porque 
estamos pegando recursos presentes do pré-sal, e 
disponibilizando recursos presentes do pré-sal para 
a educação, diferentemente de recursos futuros, que 

seriam colocados no Fundo, recursos esses em que 
50% do seu principal seriam usados em detrimento 
das futuras gerações. 

Portanto, o nosso substitutivo preserva as futu-
ras gerações, preserva a segurança jurídica, porque 
separa aquilo que está sub judice, garante o termo de 
comercialidade nos recursos da União e, ao mesmo 
tempo, Sr. Presidente, faz com que tenhamos 50% do 
pré-sal vigente vinculado diretamente e exclusivamente 
para a educação. 

Por essas razões é que eu peço preferência para 
a votação do nosso substitutivo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votação do requerimento.

Nós vamos votar primeiro, eu vou repetir, o re-
querimento que pede preferência para a votação da 
Emenda nº 1, substitutivo do Senador Eduardo Braga, 
antes do Projeto de Lei da Câmara nº 41.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento, 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Voto contra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Aprovado o requerimento, contra o voto 
do Senador Randolfe Rodrigues.

Agora, passa-se à votação do substitutivo, mas 
precisamos ler, primeiro, os requerimentos de destaque.

Peço ao 1º Secretário, Senador Flexa Ribeiro, 
que, por favor, faça a leitura dos requerimentos.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

– Requerimento. Destaque de emenda para 
votação em separado. Nos termos do art. 312, 
inciso II, do Regimento Interno, requeiro desta-
que para votação em separado da Emenda nº 
2 ao Projeto de Lei. Requerimento do Senador 
Cristovam Buarque.Emenda nº 2. 
– Requerimento. Destaque de emenda para 
votação em separado. Nos termos do art. 312, 
inciso II, do Regimento Interno, requeiro des-
taque para votação em separado da Emenda 
nº 3, do Senador Cristovam Buarque. 
– Requerimento. Destaque de emenda para 
votação em separado. Nos termos do art. 312, 
inciso II, do Regimento Interno, requeiro des-
taque para votação em separado da Emenda 
nº 4, do Senador Cristovam Buarque.
– Requerimento de destaque de emenda para 
votação em separado. Sr. Presidente, requeiro, 
nos termos regimentais, destaque para vota-
ção em separado da Emenda nº 5, de autoria 
do Senador Inácio Arruda, que altera o inciso 
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III do art. 2º do PLC nº 41, de 2013. Senador 
Inácio Arruda.
– Requerimento de destaque para votação 
em separado. Requeiro, nos termos regimen-
tais, destaque para votação em separado da 
Emenda nº 6, de autoria do Senador Inácio 
Arruda, que acrescenta o inciso V e altera o 
§3º do art. 2º do PLC nº 41, de 2013. Senador 
Inácio Arruda.
– Requerimento. Destaque de emenda para 
votação em separado. Nos termos do art. 312, 

inciso II, do Regimento Interno, requeiro des-
taque para votação em separado da Emenda 
nº 7, do Senador Randolfe Rodrigues.
– Requerimento. Destaque de emenda para 
votação em separado. Nos termos do art. 312, 
inciso II, do Regimento Interno, requeiro des-
taque para votação em separado da Emenda 
nº 12, do Senador Cristovam Buarque.

São esses os requerimentos, Sr. Presidente.

São os seguintes os requerimentos na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vamos colocar em votação o reque-
rimento lido pelo Senador Flexa Ribeiro que pede a 
votação em globo.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Passa-se, portanto, como consequência, à vota-

ção em globo dos requerimentos de destaque.
Senador Wellington.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 

Presidente, considerando todas as explicações do Se-
nador Eduardo Braga e considerando a votação em 
globo; considerando que boa parte inclusive foi apro-
veitado no relatório, nós orientamos a votação pela 
manutenção do texto, na forma como foi colocado, e 
pela rejeição dos destaques.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votação em globo de todos os reque-
rimentos.

Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

Rejeitados.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Registro meu voto favorável, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Voto favorável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Contra o voto favorável do Senador Inácio 
Arruda, do Senador Randolfe Rodrigues, do Senador 
Cristovam Buarque, da Senadora Vanessa Grazziotin 
e do Senador José Agripino.

Conforme a aprovação dos requerimentos, nós 
vamos colocar em votação a Emenda nº 1, o Substi-
tutivo do Relator, em turno único.

As Senadoras e os Senadores que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Sr. Presidente, face à prejudicialidade da demanda 
levantada pelo Senador Randolfe, é muito importante, 

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Pimentel.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Há 
requerimento para votação em globo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Há um requerimento sobre a mesa, que 

peço também que seja lido pelo 1º Secretário, Sena-
dor Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –

Nos termos do art. 287, do Regimento Interno, 
requeiro votação em globo dos Requerimentos 
de destaque ao PLC Nº 41, de 2013.

Senador José Pimentel e outros Srs. Senadores.

É o seguinte o requerimento na íntegra:
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e aí é uma situação objetiva, que votemos a favor do 
Substitutivo do Relator.

Não há alternativa para todos nós, para o Brasil 
e para os estudantes.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação.

Os Srs. Senadores e as Srªs. Senadoras que 
aprovam o Substitutivo permaneçam como se encon-
tram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 

Presidente.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 

DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Cristovam Buarque, com a 
palavra V. Exª.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu 
gostaria de falar, Sr. Presidente.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
apenas manifestar que um projeto como esse, que vai 
dizer respeito ao futuro, não só porque só entra em vi-
gor daqui a algum tempo, mas também como vai durar 
décadas, e eu desejaria, na criação do fundo, séculos, 
eu creio que mereceria – já passou, é verdade, não 
estou querendo mudar – uma análise das emendas.

Quero fazer questão de dizer que, da maneira 
como foram aprovados esses recursos, com a expres-
são “prioritariamente” – porque eu nunca vi numa lei 
dizer-se “prioritariamente” –, esses recursos chegarão 
pouco à educação de base. A minha proposta visava 
corrigir isso. 

Eu felicito a apresentação do Senador Eduardo 
Braga, brilhante apresentação, mas eu não vi, como 
ele disse “minha emenda aceita parcialmente”. Parcial-
mente é se eu botando 75 para a educação de base e 
25 para a universidade, ele tivesse mudado para 60 e 
40. Mas, como foi, eu não reconheço que tenha sido 
adotada parcialmente e considero um equívoco estar-
mos aprovando uma lei desse porte, com a expressão 
“preferencialmente”, que não quer dizer nada. 

Deixo aqui esse meu protesto. (Palmas.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Sr. Presidente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 

Pela ordem.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Sr. Presidente, Senador Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Inácio, Senador Randolfe e 
Senador Wellington.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Sem revisão do orador.) – Primeiro, examinando com 
a cautela necessária, é importante que nós possamos 
dizer que os estudantes brasileiros, principalmente – 
é bom registrar mais uma vez – a União Nacional dos 
Estudantes e a União Brasileira dos Estudantes Se-
cundaristas, dialogaram junto com os professores e as 
suas entidades de forma permanente com o Relator e 
com os Senadores, aqui no plenário; tanto a Presidente 
da UNE, a Presidente da Ubes como os professores 
dialogaram para poder chegarmos a uma proposta de 
texto viável para ser votada no dia de hoje.

Considero que isso foi uma conquista e que os 
estudantes devem considerar e levar como a grande 
conquista desta noite. (Palmas.) É muito importante, 
ressalvados os problemas que nós examinamos e 
uma polêmica que existe e que vai continuar: se nós 
usamos já uma parte direta do Fundo Social agora e 
lá na partilha ou não. Isso restou! Nós vamos voltar a 
examinar essa matéria, mais adiante.

O certo é que agora, neste instante, a educação 
saiu vitoriosa, e saiu vitoriosa – posso dizer a V. Exª 
– lá na Câmara e aqui também no Senado, com as 
alterações, com as mudanças.

E, mais, alguns Estados, é o caso do Ceará, o 
governador do Estado já declarou que todos os royal-
ties vão ser destinados à educação, independente da 
emenda que foi aprovada e da modificação que foi fei-
ta aqui; e o prefeito da capital também já anunciou a 
destinação de 100% dos royalties para a educação. E, 
diga-se de passagem, o Ceará está descobrindo no-
vas reservas de petróleo, assim como o Piauí, nosso 
irmão, nosso vizinho. E o Rio Grande do Norte também. 

Então, considero que nós saímos vitoriosos. É 
importante o que nós conquistamos aqui, ressalvados 
os destaques que nós fizemos, mas que não foi pos-
sível de serem admitidos. 

Peço, ao final, Sr. Presidente, que o nosso Rela-
tor, na redação final do texto, por favor esclareça a sua 
aprovação parcial das emendas que foram oferecidas.

Muito obrigado. 
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Aprovado o substitutivo, ficam prejudi-
cados o projeto e as emendas oferecidas.

Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Direto-
ra oferecendo a redação final do vencido para o turno 
suplementar, que será publicado na forma regimental.

É o seguinte o Parecer oferecendo a reda-
ção final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Estando a matéria em regime de ur-
gência, passa-se a sua imediata apreciação, em turno 
suplementar.

Poderão ser oferecidas emendas, como todos 
sabem, até o encerramento da discussão.

Há emendas para serem lidas pelo 1º Secretário, 
Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Emenda nº 1, do Senador Randolfe Rodrigues; 
Emenda nº 2, também do Senador Randolfe 

Rodrigues; 
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Emenda nº 3, do Senador Aloysio Nunes Ferreira 
e Senador Cristovam Buarque; 

Emenda nº 4, dos Senadores Aloysio Nunes Fer-
reira e Senador Cristovam Buarque; 

Emenda nº 5, do Senador Cristovam Buarque; 

Emenda nº 6 do Senador Cristovam Buarque; 

Emenda nº 7 do Senador Cristovam Buarque;

e Emenda nº 8 do Senador Cristovam Buarque.

São as seguintes as emendas:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Edu-
ardo Braga, para emitir um parecer conjunto sobre as 
emendas.

Com a palavra V. Exª.

PARECER Nº 613, DE 2013–PLEN

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, tendo em vista que as emendas apresentadas 
no turno suplementar basicamente são as mesmas já 
deliberadas no primeiro turno, e tendo em vista que o 

Substitutivo foi aprovado, encaminho parecer pela pre-
judicialidade das emendas apresentadas de nºs 1 a 8.

Portanto, o parecer é pela prejudicialidade das 
Emendas de nº 1 a 8, Sr. Presidente.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Da 
mesma forma, vou requerer a votação em bloco, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em discussão. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir a matéria, de-
claro encerrada a discussão.
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Passamos à votação do Substitutivo em turno 
suplementar, ressalvadas evidentemente as emendas.

Os Srs. Senadores que aprovam o substitutivo, 
em turno suplementar, permaneçam como se encon-
tram. (Pausa.)

Aprovado. 
Vamos agora colocar para votação, em bloco, 

as emendas que foram declaradas prejudicadas pelo 
Relator Senador Eduardo Braga.

Em votação. 
Os Srs. Senadores que as aprovam permaneçam 

como se encontram (Pausa.)
Rejeitadas.
A matéria volta à Câmara dos Deputados 
São as seguintes as matérias não apreciadas 

e transferidas para a próxima sessão deliberativa or-
dinária:

1 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 57, DE 2010 
(Em regime de urgência, nos termos  

do Requerimento nº 428/2013)

Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010 (nº 
252/2007, na Casa de origem, do Deputado Gil-
mar Machado), que altera a Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para disciplinar 
o rateio entre empregados da cobrança adicio-
nal sobre as despesas em bares, restaurantes, 
hotéis, motéis e estabelecimentos similares.
Pendente de pareceres da CMA, CCJ, CDR 
e CAS.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 42, DE 2012

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo 
como primeiro signatário o Senador Sérgio 
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos 
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Vala-
dares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloy-
sio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo 
Lopes e a Senadora Ana Rita.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 89, DE 2011

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 89, de 2011, tendo como primei-

ro signatário o Senador Walter Pinheiro, que 
acrescenta § 2º ao art. 52 da Constituição Fe-
deral, para estabelecer que os ocupantes de 
cargo público que tiverem sua escolha apro-
vada previamente pelo Senado Federal, nos 
termos do art. 52, III, f, devem comparecer a 
essa Casa, anualmente, para prestar contas 
de suas atividades nos respectivos órgãos ou 
entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 86, DE 2011 
(Incluído em Ordem do Dia,  

nos termos do Requerimento nº 176, de 2013) 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  

à Constituiçãonºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
86, de 2011, tendo como primeira signatária 
a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria os 
Tribunais Regionais Federais da 6ª Região, 
com sede em Manaus e jurisdição no Esta-
do do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  

à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  

do Requerimento nº 176, de 2013)

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
46, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27 
do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias para criar o Tribunal Regional Federal 
da 6º Região, com sede em Belém e jurisdi-
ção nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão 
e Tocantins.
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Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que ofere-
ce, com votos vencidos dos Senadores Pedro 
Taques, Aloysio Nunes Ferreira,
Ataídes Oliveira e Armando Monteiro; e pela 
prejudicialidade das Propostas de Emenda à 
Constituição nºs 46 e 61, de 2012, que trami-
tam em conjunto.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  

à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  

do Requerimento nº 176, de 2013)

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
61, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal 
Regional Federal com jurisdição nos Estados 
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede 
na cidade de Fortaleza.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 7, DE 2013

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
7, de 2013, tendo como primeiro signatário o 
Senador José Sarney, que acrescenta artigo 
ao Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias para vincular a duração dos benefícios 
fiscais concedidos às Áreas de Livre Comércio 
(ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vi-
gência da Zona Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto 
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 123, DE 2011

Segunda sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos 
Deputados, tendo como primeiro signatário o 
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alí-
nea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição 
Federal, instituindo imunidade tributária sobre 
os fonogramas e videofonogramas musicais 
produzidos no Brasil contendo obras musicais 
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou 
obras em geral interpretadas por artistas bra-
sileiros bem como os suportes materiais ou 
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Eunício Oliveira, favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta, 
com voto vencido do Senador Eduardo Braga.

11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 32, DE 2010

Primeira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
32, de 2010, tendo como primeiro signatário o 
Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e 
111-A da Constituição Federal, para explicitar 
o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do 
Poder Judiciário, alterar os requisitos para o 
provimento dos cargos de Ministros daquele 
Tribunal e modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

13 
REQUERIMENTO  
Nº 602, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
602, de 2013, do Senador Francisco Dornelles, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Sena-
do nº 341, de 2012, além das Comissões cons-
tantes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos.

14 
REQUERIMENTO  
Nº 603, DE 2013

Votação, em turno único, dos Requerimentos 
nºs 603, 2013, do Senador Ciro Nogueira, soli-
citando a tramitação conjunta dos Projetos de 
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Lei do Senado nºs 142, de 2003; 52, de 2010; 
341, de 2012 (que já se encontra apensado 
aos Projetos de Lei do Senado nºs 752, de 
2011; 69 e 179 de 2012); 162 e 175, de 2013, 
por regularem matéria correlata (Planos de 
Benefícios da Previdência Social).

15 
REQUERIMENTO  
Nº 604, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
604, de 2013, do Senador José Pimentel, so-
licitando a tramitação conjunta do Projetos de 
Lei do Senado nºs 142, de 2003; com o 341, 
de 2012 (que já se encontra apensado aos 
Projetos de Lei do Senado nºs 752, de 2011; 
69 e 179 de 2012); 162 e 175, de 2013, por 
regularem matéria correlata (Planos de Bene-
fícios da Previdência Social).

16 
REQUERIMENTO  
Nº 712, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
712, de 2013, do Senador Ricardo Ferraço, 
solicitando a tramitação conjunta das Propos-
tas de Emenda à Constituição nºs 20, de 1999; 
90, de 2003; 74 e 83, de 2011; 33, de 2012; 
e 21, de 2013, por versarem sobre matérias 
correlatas (idade para imputabilidade penal).

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu gostaria, antes de conceder a pala-
vra ao Senador Wellington, de dizer o que nos foi pe-
dido pelo Senador Luiz Henrique. É que hoje, quando 
abríamos a Ordem do Dia, tivemos oportunidade de 
falar rapidamente sobre a Mensagem que foi enviada 
pela Presidente da República, propondo o plebiscito 
para a realização da reforma política. Na oportunidade, 
dissemos que dois dos itens sugeridos pela Presidente 
estavam superados: um, com relação aos suplentes, 
que é matéria pacificada no Senado Federal; o outro, 
com relação ao voto aberto, que o Senado já votou; 
a Câmara, pela Comissão de Constituição e Justiça, 
votou também. A matéria vai ser votada pelo Plenário.

E hoje o Senador Paulo Paim pediu preferência 
para uma emenda que estende o voto aberto, na linha 
da transparência, a todas as outras modalidades de 
voto secreto.

E o Senador Luiz Henrique nos pediu para nós 
pautarmos uma matéria, a PEC nº 37. E para pautá-la 

nós teríamos de aprovar um calendário especial, que 
trata exatamente da suplência de Senador.

Se não houver objeção da Casa, vamos pautar 
essa matéria para o dia 15, a segunda-feira da última 
semana de funcionamento do Congresso Nacional, 
antes do recesso, portanto.

Senador Wellington.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria, in-
clusive, como autor do projeto dos royalties, dizer que 
é provável que muitos que não acompanharam todo 
esse processo não compreendam o tamanho da vitória 
colocada aqui hoje. 

Basta lembrar que em 2011, aqui nesta Casa e na 
Câmara, era impossível falar-se sequer em vinculação 
de recursos para a Educação. Neste sentido, registro 
que vários parlamentares, destaco aqui o Senador 
Cristovam, o Senador Suplicy e tantos outros que já 
estavam aqui nesta Casa, já defendiam essa vincula-
ção preferencial pela educação. 

Aqui cheguei apresentando uma proposta porque, 
naquela época, colocavam-se 40%, depois foi ampliada 
para 50% para educação e aqui no plenário tivemos que 
alterá-la, considerando que havia uma pressão muito 
grande, especialmente de governadores, de prefeito, 
enfim não havia uma presença – e é isso que me ani-
ma – dos estudantes, enfim, dos professores, e creio 
– e era isso que eu queria dizer a esses jovens – foi 
a presença de vocês, foi a mobilização de vocês que 
fez a diferença. (Palmas.)

Portanto, saiam daqui como vitoriosos, porque 
era impossível até pensar em aprovar 50% e aprova-
mos 75% para a educação. 

Registro que, mesmo tendo uma posição dos 
estudantes, dos professores e da própria Presidenta 
Dilma em torno de 100%, mas quero aqui ressaltar 
como uma vitória importante. 

Mas ainda, eu destaco, Sr. Presidente, – eu sei 
que todas as vezes que falo nisso e eu fiquei feliz em 
ver aqui vários parlamentares fazendo questão de 
ressaltar isso, tanto da Base do Governo, como da 
oposição, como do próprio Relator, e não podemos 
deixar de dizer isso à Nação – não podemos criar aqui 
a fantasia que vamos resolver todos os problemas com 
esse projeto aqui aprovado, nem que fosse 100% para 
a educação. Por quê? Mesmo que fosse o projeto apro-
vado na Câmara, porque há de se reconhecer que nós 
tivemos um hiato de aproximadamente cinco anos sem 
leilões nesse país, voltamos a ter no ano de 2013, va-
mos ter agora para a área da partilha só no segundo 
semestre. Os leilões que estão acontecendo agora, e 
mesmo os já licitados que vão entrar em prospecção 
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agora, somente daqui há sete, oito anos é que vamos 
começar a ter receita. 

Portanto, Sr. Presidente, eu levantava, lá atrás, 
com prudência, que nós nos prendemos aqui muito no 
conceito dos dez anos do PNE e por isso ficou em dez 
anos como meta para alcançar esse resultado. Mas, o 
tempo dirá que boa parte das receitas, inclusive que 
estamos aprovando hoje, vai acontecer a partir de 2018, 
2019, 2020, principalmente, a partir daí. 

Qual é o lado positivo? Tenho a convicção de que 
no máximo em 15 anos nós teremos a capacidade tran-
quila de dobrar os investimentos para a educação em 
valores reais, não apenas em valor nominal. 

É por isso que eu quero parabenizar V. Exª por 
esse esforço. Não poderia, em meu nome próprio...

Repito: espero que, da mesma forma que é co-
brado do Congresso Nacional, cobremos também do 
Supremo uma solução para essa situação dos royalties. 
É impossível o País viver numa situação como essa, 
em que não há uma solução por conta de uma liminar 
do Supremo. Já estivemos lá várias vezes. É marcada 
a data da votação...

Na última vez que estivemos lá com a Ministra 
Cármen Lúcia, juntamente com o Presidente da Câ-
mara e com o Deputado Marcelo Castro, que tam-
bém é do PMDB, foi dito que seria votada quarta-feira 
passada, na última quarta-feira antes de encerrar o 
mês de junho. E não foi votada. Então, acho que cabe 
também um movimento, uma cobrança, enfim, ao Su-
premo, porque é impossível que este país não tenha 
uma regra clara, segura, para distribuição de royaties 
e participação das áreas já licitadas.

Era isso, Sr. Presidente, que eu queria dizer aqui, 
neste final, no encerramento da sessão.

Parabéns a todos que partilharam desse mo-
mento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu quero, antes de conceder a palavra 
à Senadora Ana Rita e aos demais Senadores, para-
benizar os estudantes brasileiros por este grande dia. 
(Palmas.)

Eu quero parabenizá-los também por essa gran-
de vitória.

Hoje, antes de colocarmos essa matéria em vo-
tação, nós tivemos oportunidade de dizer rapidamente 
que esta sessão seria histórica, porque era, sobretudo, 
uma oportunidade para que nós pudéssemos remover 
essas incongruências que ao longo dos anos se acu-
mulavam no nosso País.

A matéria vai à Câmara dos Deputados.
Nós temos outra grande notícia para dar: é que 

a Câmara dos Deputados acabou de arquivar – nós 
tínhamos falado com o Presidente Henrique sobre essa 

matéria – o projeto que considerava os homoafetivos 
como doentes. (Manifestação das galerias. Palmas.)

Essa também é uma grande vitória do Parlamen-
to nacional.

Concedo a palavra à Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT– ES. Sem revisão 

da oradora.) – Sr. Presidente, primeiro quero dizer que 
fiquei feliz com essa notícia que o senhor está dan-
do agora, que o projeto anteriormente aprovado pela 
Comissão de Direitos Humanos na Câmara acaba de 
ser arquivado.

Que bom que a Câmara pôde fazer essa revisão 
do que a Comissão de Direitos Humanos havia feito.

Mas eu quero, Sr. Presidente, apenas fazer dois 
grandes registros.

Primeiro, parabenizar e elogiar o trabalho feito 
pelo Senador Eduardo Braga com relação ao relatório 
dos royalties do petróleo.

Nós acabamos de ter uma grande vitória. Na 
verdade, esta Casa já havia sido demandada não só 
pela Presidenta Dilma, mas também pelo Ministro da 
Educação, no sentido de que 100% dos royalties fos-
sem destinados à educação pública para o nosso País.

E felizmente toda essa movimentação que os 
estudantes fizeram nos deu a condição de aqui apro-
varmos esse projeto com mais celeridade, oferecen-
do à sociedade brasileira e, em particular, aos nossos 
jovens brasileiros a possibilidade de ter mais recursos 
para a educação.

Isso é muito bom, porque nós, volta e meia, deba-
temos aqui as questões de segurança do nosso País. 
Sabemos que vivemos em uma sociedade que ainda 
precisa investir muito em políticas sociais, em políticas 
públicas de qualidade que possam, com certeza, con-
tribuir no enfrentamento da violência contra a nossa 
população e, em especial, contra a juventude brasileira.

E sabemos que um dos caminhos necessários e 
importantes é termos uma educação pública de qua-
lidade, para que os nossos jovens possam ter oportu-
nidade de se preparar para serem cidadãos e cidadãs 
com novas oportunidades.

Então, o que esta Casa hoje faz responde ao 
anseio da sociedade brasileira, mas também atende 
a uma expectativa do nosso Governo, do Governo da 
Presidenta Dilma.

Então, eu quero parabenizar a juventude brasilei-
ra, a população brasileira, que pressionou, que forçou 
para que esta proposta, para que este projeto fosse 
aprovado de forma mais célere.

Então, parabéns Sr. Presidente.
(Manifestação da galeria.)
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Era isso, Sr. 

Presidente. Muito obrigada.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Edu-
ardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, cumprimento os 
estudantes por aqui comemorarem a destinação de 
recursos para a educação provenientes do pré-sal.

Gostaria, Presidente Renan Callheiros, no que diz 
respeito ao projeto que V. Exª anunciou, do Senador 
Luiz Henrique, a respeito do suplente de Senadores, 
como tenho um projeto de lei segundo o qual os su-
plentes de Senadores passarão a ser eleitos, também, 
diretamente, que esse projeto possa ser colocado na 
pauta da reunião prevista para o dia 15 de julho.

É a solicitação que faço, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, 
o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Sobre a mesa, projetos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 261, DE 2013

Altera os arts. 22 e 93, e acrescenta os arts. 
33-A, 99-A e 124-A à Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que regulamenta o art. 37, 
inciso XXI, da Constituição Federal, institui 
normas para licitações e contratos da Admi-
nistração Pública e dá outras providências, 
para redefinir a modalidade de licitação 
convite, estabelecer pena para o servidor 
que divulgar a identificação das pessoas 
que tenham retirado o ato de convocação 
ou sido convidados para certame licitató-
rio, definir o alcance das penas previstas 
na Lei e estabelecer diretrizes básicas de 
transparência nos processos licitatórios, 
entre outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 22 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 22.  .........................................................
 .......................................................................
§ 3º Convite é a modalidade de licitação entre 
interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados 
em número mínimo de 3 (três) pela unidade 
administrativa, a qual afixará, em local apro-
priado, cópia do instrumento convocatório e o 

estenderá aos demais cadastrados na corres-
pondente especialidade que manifestarem seu 
interesse com antecedência de até 24 (vinte e 
quatro) horas da apresentação das propostas.
 .......................................................................
§ 10. Na modalidade convite, em qualquer hi-
pótese, é vedado convidar cônjuges ou pes-
soas que mantenham entre si relação de pa-
rentesco, consanguíneo ou afim, na linha reta 
ou colateral, até o terceiro grau, assim como 
empresas controladas, direta ou indiretamente, 
pelos mesmos sócios, seus cônjuges ou pa-
rentes, consanguíneos ou afins, na linha reta 
ou colateral, até o terceiro grau, ou nas quais 
haja participação significativa dessas mesmas 
pessoas.” (NR)

Art. 2º O art. 93 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 93.  .........................................................
Parágrafo único. Incide na mesma pena quem 
divulgar a identificação das pessoas que te-
nham retirado o ato de convocação ou no nome 
das quais isso tenha ocorrido, assim como as 
que tenham sido convidadas para certame li-
citatório.” (NR)

Art. 3º A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos 33-A, 
99-A e 124-A:

“Art. 33-A. É vedado habilitar em uma mesma 
licitação cônjuges ou pessoas que mantenha 
entre si relação de parentesco, consanguíneo 
ou afim, na linha reta ou colateral, até o tercei-
ro grau e pessoas jurídicas controladas, direta 
ou indiretamente, pelos mesmos sócios, seus 
cônjuges ou parentes, consanguíneos ou afins, 
na linha reta ou colateral, até o terceiro grau, 
ou nas quais haja participação significativa 
dessas mesmas pessoas.
§ 1º A resolução da incompatibilidade de que 
trata o caput se dá:
I – em favor do licitante com data de constitui-
ção mais antiga;
II – em favor do licitante que primeiro tenha 
retirado o instrumento convocatório, no caso 
de licitantes com igual tempo de constituição;
III – por sorteio, na hipótese de não ser pos-
sível solução pelos incisos I e II.”

“Art. 99-A. As penas estabelecidas nesta Lei 
alcançam, no caso de a sanção recair:
I – sobre pessoa jurídica, também as pessoas 
jurídicas das quais a sancionada, seus sócios, 
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respectivos cônjuges ou parentes, consanguí-
neos ou afins, na linha reta ou colateral, até o 
terceiro grau, detenham participação signifi-
cativa ou controle, direto ou indireto;
II – sobre pessoa física, as pessoas jurídicas 
das quais a sancionada, seu cônjuge ou pa-
rentes, consanguíneos ou afins, na linha reta 
ou colateral, até o terceiro grau, detenham 
participação significativa ou controle, direto 
ou indireto.”

“Art. 124-A. Independentemente das publica-
ções determinadas por esta Lei, e observadas 
as disposições da Lei nº 12.527, de 18 de no-
vembro de 2011, e da Lei Complementar nº 
131, de 27 de maio de 2009, todos os órgãos e 
entidades da administração direta e indireta da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios devem dar transparência a todos os 
atos praticados nos procedimentos licitatórios, 
na formalização de dispensas e inexigibilida-
des de licitação, bem como na formalização, 
execução e desfazimento dos contratos, sem 
necessidade de senha ou qualquer outra for-
ma de restrição de acesso, e respeitadas as 
seguintes diretrizes básicas:
I – manter, de forma destacada, em cada uma 
de suas páginas institucionais na Internet, 
acesso à página denominada “Transparência”, 
que conterá:
a) relação de todas as compras, serviços, obras 
e serviços de engenharia contratados, com a 
identificação do objeto contratado, o preço to-
tal e os preços unitários, quando aplicável, a 
quantidade adquirida, o nome do contratado 
e o valor total da operação;
b) outras informações determinadas por lei;
c) outros dados relacionados à transparência 
da gestão que forem julgados pertinentes;
II – transmitir pela Internet, em tempo real, com 
áudio e vídeo, os seguintes procedimentos:
a) abertura dos envelopes contendo a docu-
mentação relativa à habilitação dos concor-
rentes, e sua apreciação;
b) devolução dos envelopes fechados aos con-
correntes inabilitados, contendo as respectivas 
propostas, quando aplicável;
c) abertura dos envelopes contendo as pro-
postas dos concorrentes habilitados;
d) verificação da conformidade de cada pro-
posta com os correspondentes requisitos;
e) julgamento e classificação das propostas;

f) deliberação da autoridade competente quan-
to à homologação e adjudicação do objeto da 
licitação;
III – disponibilizar na página “Transparência” 
referida no inciso I:
a) acesso a todos os documentos produzidos, 
pela Administração e pelos particulares, nos 
procedimentos licitatórios, na formalização de 
dispensas e inexigibilidades de licitação, bem 
como na formalização, execução e desfazimen-
to dos contratos, à exceção dos que permitam 
identificar as pessoas que tenham retirado o ato 
de convocação ou sido convidadas para certa-
me licitatório, observado o dever de manutenção 
do sigilo das propostas antes do julgamento;
b) acesso às transmissões, em tempo real, 
com áudio e vídeo, dos procedimentos referi-
dos no inciso II;
c) acesso aos arquivos de áudio e vídeo dos 
procedimentos transmitidos conforme determi-
na o inciso II, disponibilizando amplo acesso 
a eles, inclusive para cópia, pelo período de 
6 (seis) meses.
§ 1º A Administração está impedida de divulgar 
a identificação das pessoas que tenham reti-
rado o ato de convocação ou sido convidadas 
para certame licitatório.
§ 2º Excepcionam-se da obrigação constante 
da alínea a do inciso III os documentos cuja 
divulgação possa comprometer a segurança 
nacional ou a propriedade intelectual, e em 
casos nos quais a preservação do direito à 
intimidade do interessado no sigilo não preju-
dique o interesse público à informação.
§ 3º As disposições deste artigo aplicam-se 
ao pregão, com as necessárias adaptações.
§ 4º No caso do pregão, também deve ser con-
cedido acesso pela Internet, em tempo real, a 
todas as informações eletrônicas disponíveis 
ao pregoeiro.”

Art. 4º Ficam estabelecidos os seguintes prazos 
para o cumprimento das determinações do art. 124-A 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993:

I – 6 (seis) meses para a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios com mais de 100.000 
(cem mil) habitantes;

II – 1 (um) ano para os Municípios que tenham 
entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) ha-
bitantes;

III – 2 (dois) anos para os Municípios que tenham 
até 50.000 (cinquenta mil) habitantes.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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Justificação

A transparência da gestão é um imperativo da 
República, que deriva do latim res publica (coisa públi-
ca). Tudo o que é gerido pelos administradores públicos 
pertence ao corpo social, o que evidencia a inadmissi-
bilidade de que não seja dada a mais ampla publicidade 
e permitido irrestrito acesso pelos cidadãos aos atos 
administrativos. Naturalmente, existem necessárias 
exceções, mas entre elas não estão a imensa maio-
ria das licitações e das dispensas e inexigibilidades.

A ampla transparência da gestão pública é algo 
desejado e perseguido pelos brasileiros, em especial 
quando se trata do gasto estatal. Este Projeto de Lei 
tem por objetivo auxiliar no alcance desse desiderato. 
Quanto mais transparência, maior será a participação 
direta dos cidadãos e das entidades da sociedade civil 
organizada na fiscalização dos atos praticados pelos 
administradores públicos, além de facilitar sobremaneira 
o trabalho dos órgãos estatais de controle.

A mídia televisiva capitaneou recentemente o 
noticiário de eventos lamentáveis em hospital público 
do Rio de Janeiro, onde empresas mostraram-se usei-
ras e vezeiras da conduta de fraudar procedimentos 
licitatórios e lesar os cofres públicos, em conluio com 
administradores públicos. Só há corrupção se houver 
corrupto e corruptor, se for facilitado que a relação es-
púria entre ambos seja mantida na clandestinidade e 
se for dificultoso perceber seus ajustes. Infelizmente, a 
natureza humana é imperfeita. Corruptos e corruptores 
sempre haverá. Igualmente, não há como impedir que 
se estabeleçam relações ilegítimas entre eles. Mas é 
plenamente viável criar e aperfeiçoar instrumentos 
que permitam a evidenciação de ações encetadas por 
corruptos e corruptores em detrimento do interesse 
público. É isso o que pretendemos nesta proposição.

Vivemos numa era em que a informação pode 
circular livre e facilmente, em especial por meio da 
Internet. Não há, portanto, fundamento plausível para 
que a Administração não faça uso desse instrumento 
no cumprimento da obrigação de dar a devida satisfa-
ção à população quanto ao uso dos recursos públicos.

Propomos neste projeto a observância do prima-
do da transparência em todos os atos praticados pela 
Administração Pública nos procedimentos licitatórios, 
na formalização de dispensas e inexigibilidades de 
licitação, assim como na formalização, execução e 
desfazimento dos contratos. As diretrizes básicas, mas 
não únicas, para atingir o cumprimento desse princí-
pio são: i) manter uma página na Internet denominada 
“Transparência”, que deverá conter relação de todas 
as compras, serviços, obras e serviços de engenharia 
contratados, com a identificação do objeto contratado, 
o preço total e os preços unitários, quando aplicável, 

a quantidade adquirida, o nome do licitante ao qual 
foi adjudicado o objeto licitado e o valor total da ope-
ração; e ii) outras informações que a lei determine ou 
que sejam julgadas de relevância.

Essa mesma página deve permitir acesso, em 
tempo real, com áudio e vídeo, dos atos mais impor-
tantes do procedimento licitatório ou de dispensas e 
inexigibilidades. Além da transmissão em tempo real, 
deverá ser conferido acesso aos correspondentes ar-
quivos por seis meses, inclusive para serem baixadas 
cópias (downloads).

Todos os documentos produzidos, pela Adminis-
tração e pelos particulares, nos procedimentos licitató-
rios, na formalização de dispensas e inexigibilidades 
de licitação, bem como na formalização, execução e 
desfazimento dos contratos, à exceção dos que permi-
tam identificar as pessoas que tenham retirado o ato 
de convocação ou sido convidados para certame lici-
tatório, também serão possíveis de serem acessados 
por meio da página “Transparência”. Exclui-se dessa 
obrigação os documentos cuja divulgação possa com-
prometer a segurança nacional ou a propriedade inte-
lectual, e em casos nos quais a preservação do direito 
à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o 
interesse público à informação.

Outra questão que resolvemos enfrentar é o da 
irrestrita e, apenas aparentemente, descompromissada 
divulgação das pessoas que tenham retirado o ato de 
convocação ou sido convidados para certame licitatório. 
Desnecessário explicar que conhecer previamente os 
concorrentes só favorece aos licitantes, sendo contrário 
aos interesses da Administração e ao objetivo de obter 
a proposta mais vantajosa. Estabelece-se a vedação 
expressa a que seja feita tal divulgação e define-se 
sanção para quem a desrespeite.

Outros cânceres a serem extirpados são a par-
ticipação, em uma mesma licitação, de empresas que 
tenham como controladores as mesmas pessoas ou 
seus cônjuges ou parentes e o da criação de outras 
empresas por mesmos sócios, seus cônjuges ou pa-
rentes para fugir a sanções. O Projeto contém dispo-
sitivos que combatem essas práticas.

Para permitir a implementação dos ditames do 
novel art. 124-A, a proposição prevê prazos diferencia-
dos para sua implementação, de acordo com o perfil 
das unidades federadas.

Considerando a relevância da matéria e os prin-
cípios do interesse público, da impessoalidade, da pu-
blicidade e da transparência, contamos com o apoio 
dos ilustres Senadores para a aprovação deste Pro-
jeto de Lei.

Sala das Sessões, – Senador João Capiberibe.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Cons-
tituição Federal, institui normas para licita-
ções e contratos da Administração Pública 
e dá outras providências.

Art. 22. São modalidades de licitação: 
I – concorrência; 
II – tomada de preços; 
III – convite; 
IV – concurso; 
V – leilão. 

....................................................................................
§ 3o Convite é a modalidade de licitação entre inte-

ressados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados 
ou não, escolhidos e convidados em número mínimo 
de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, 
em local apropriado, cópia do instrumento convocatório 
e o estenderá aos demais cadastrados na correspon-
dente especialidade que manifestarem seu interesse 
com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 
apresentação das propostas.

Art. 93. Impedir, perturbar ou fraudar a realização 
de qualquer ato de procedimento licitatório: 

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, 
e multa. 

Art. 99. A pena de multa cominada nos arts. 89 a 
98 desta Lei consiste no pagamento de quantia fixada 
na sentença e calculada em índices percentuais, cuja 
base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente 
obtida ou potencialmente auferível pelo agente. 

§ 1o Os índices a que se refere este artigo não po-
derão ser inferiores a 2% (dois por cento), nem superiores 
a 5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado ou 
celebrado com dispensa ou inexigibilidade de licitação. 

§ 2o O produto da arrecadação da multa rever-
terá, conforme o caso, à Fazenda Federal, Distrital, 
Estadual ou Municipal. 

Art. 124. Aplicam-se às licitações e aos contratos 
para permissão ou concessão de serviços públicos os 
dispositivos desta Lei que não conflitem com a legisla-
ção específica sobre o assunto. (Redação dada pela 
Lei nº 8.883, de 1994)

Parágrafo único. As exigências contidas nos in-
cisos II a IV do § 2o do art. 7o serão dispensadas nas 
licitações para concessão de serviços com execução 
prévia de obras em que não foram previstos desem-
bolso por parte da Administração Pública concedente. 
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania em decisão terminativa).

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 262, DE 2013

Altera a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 
2012, que institui as diretrizes da Política 
Nacional de Mobilidade Urbana e dá outras 
providências, para fortalecer a instituciona-
lização do modo de transporte cicloviário 
na política de mobilidade urbana.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, 

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 3º ............................................................
 .......................................................................
§ 3º ................................................................
 .......................................................................
VIII – bicicletas públicas de uso compartilha-
do. (NR)”

“Art. 4º ............................................................
 .......................................................................
XIV – sistema cicloviário: infraestrutura física 
e operacional de apoio à mobilidade cicloviá-
ria, incluindo ciclovias, ciclofaixas, semáforos, 
estacionamentos, sinalização e bicicletas pú-
blicas de uso compartilhado. (NR)”

“Art. 18.  .........................................................
 .......................................................................
V – disponibilizar à população bicicletas públi-
cas de uso compartilhado. (NR)”

“Art. 22.  .........................................................
 .......................................................................
VIII – implantar sistema cicloviário. (NR)”

“Art. 23.  .........................................................
 .......................................................................
X – disponibilização de bicicletas públicas de 
uso compartilhado, que poderão ser utilizadas 
por qualquer pessoa, por tempo determinado, 
gratuitamente ou mediante pagamento módi-
co. (NR)”

“Art. 24.  .........................................................
 .......................................................................
XII – o sistema cicloviário. (NR)”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A crise de mobilidade que afeta as cidades bra-
sileiras constitui-se atualmente em um dos mais gra-
ves desafios da nossa sociedade. Milhões de pessoas 
perdem preciosas horas de suas vidas no interior de 
veículos motorizados, que se locomovem a velocidades 
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lentíssimas, devido ao congestionamento do sistema 
viário. Nas grandes metrópoles, o conceito de “hora do 
rush” deixou de ter sentido, pois o que se observa são 
congestionamentos que se estendem por praticamente 
todo o período diurno e parte do noturno, sem relação 
com os horários de entrada e saída do trabalho.

Se a população menos favorecida sofre com a 
falta de transporte coletivo, caro e superlotado, a classe 
média tampouco se encontra em situação confortável, 
pois dirigir um automóvel nessas condições é uma ati-
vidade estressante e ineficaz.

A solução desse impasse passa, indiscutivel-
mente, pela ampliação e barateamento do transpor-
te coletivo, mas não pode se limitar a isso. É preciso 
simultaneamente desestimular o uso do automóvel e 
favorecer o uso da bicicleta.

Grande parte dos deslocamentos ocorre em dis-
tâncias relativamente curtas, que poderiam ser percor-
ridas de bicicleta, desde que a viagem pudesse ocorrer 
de forma segura e confortável. O modo de transporte 
cicloviário também pode atuar como complemento im-
portantíssimo do transporte coletivo, sob a forma de 
redes capilares de alimentação e distribuição, associa-
das às estações de metrô utilizadas pelas pessoas que 
vivem ou trabalham no seu entorno. Outro segmento 
com possibilidade de aderir ao modo cicloviário são 
os usuários do transporte escolar. Essa transferência 
certamente contribuiria para reduzir os congestiona-
mentos causados pelo acúmulo de veículos, próprios 
ou contratados, estacionados em fila dupla nas portas 
das escolas.

O potencial do modo de transporte cicloviário pode 
ser facilmente atestado por qualquer pessoa que pas-
sar pelos países nórdicos ou pela Holanda, sociedades 
altamente desenvolvidas que, todavia, não se deixaram 
seduzir pelo sonho da universalização do automóvel.

A fim de que o transporte cicloviário possa de-
senvolver todo seu potencial, é preciso que ele seja 
institucionalizado, mediante incorporação dessa al-
ternativa à política de mobilidade urbana. É preciso 
oferecer facilidades aos ciclistas, na forma de ciclo-
vias e ciclofaixas, acompanhadas de semáforos e 
sinalização específica, de modo a tornar seguros os 
principais percursos.

A integração com o transporte coletivo exige, ain-
da, a oferta de bicicletas públicas de uso compartilhado, 
que devem ser disponibilizadas nas proximidades das 
estações de metrô e dos terminais de ônibus, gratui-
tamente ou a preços módicos, podendo a devolução, 
ao final do percurso, ocorrer em local distinto do pon-
to inicial, de acordo com a conveniência do usuário. 
Esse sistema, já adotado com grande sucesso em al-
gumas das principais cidades do mundo, dispensa o 

usuário da necessidade de estacionar ou de carregar 
a bicicleta em áreas impróprias para pedalar, além de 
despreocupá-lo em relação ao risco de furto do veículo.

A presente proposição fortalece a institucionali-
zação do modo de transporte cicloviário, mediante sua 
plena incorporação à política de mobilidade urbana 
recentemente instituída pela Lei nº 12.587, de 2012. 
Caberá aos municípios implantar o sistema cicloviá-
rio, definido como “infraestrutura física e operacional 
de apoio à mobilidade cicloviária, incluindo ciclovias, 
ciclofaixas, semáforos, estacionamentos, sinalização 
e bicicletas públicas de uso compartilhado”.

Nesse sentido, determina-se sua inclusão no pla-
no de mobilidade urbana, de elaboração obrigatória, 
que deverá ser integrado e compatível com o plano 
diretor de desenvolvimento urbano. Segundo a Lei, 
esses planos devem ser elaborados no prazo de três 
anos, ou seja, até 3 de janeiro de 2015, ficando os mu-
nicípios inadimplentes impedidos de receber repasses 
da União destinados à mobilidade urbana.

Contamos com o apoio de nossos Pares para 
aprovação dessa proposição, que contribuirá para re-
duzir a poluição atmosférica e para melhorar a qua-
lidade de vida e a saúde dos habitantes das cidades 
brasileiras.

Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodri-
gues.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 12.587, DE 3 DE JANEIRO DE 2012

Mensagem de veto 
Vigência

Institui as diretrizes da Política Nacional 
de Mobilidade Urbana; revoga dispositivos 
dos Decretos-Leis nos 3.326, de 3 de junho 
de 1941, e 5.405, de 13 de abril de 1943, da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o 
de maio de 1943, e das Leis nos 5.917, de 10 
de setembro de 1973, e 6.261, de 14 de no-
vembro de 1975; e dá outras providências. 

A Presidenta da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
....................................................................................

Art. 3o O Sistema Nacional de Mobilidade Urba-
na é o conjunto organizado e coordenado dos modos 
de transporte, de serviços e de infraestruturas que 
garante os deslocamentos de pessoas e cargas no 
território do Município. 
....................................................................................

§ 3o São infraestruturas de mobilidade urbana: 
....................................................................................
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VII – instrumentos de controle, fiscalização, arre-
cadação de taxas e tarifas e difusão de informações. 
....................................................................................

Seção I 
Das Definições 

Art. 4o Para os fins desta Lei, considera-se: 
XIII – transporte público coletivo internacional de 

caráter urbano: serviço de transporte coletivo entre 
Municípios localizados em regiões de fronteira cujas 
cidades são definidas como cidades gêmeas. 
....................................................................................

Art. 18. São atribuições dos Municípios: 
IV – (VETADO). 

....................................................................................
Art. 22. Consideram-se atribuições mínimas dos 

órgãos gestores dos entes federativos incumbidos res-
pectivamente do planejamento e gestão do sistema de 
mobilidade urbana: 
....................................................................................

VII – combater o transporte ilegal de passageiros. 
....................................................................................

Art. 23. Os entes federativos poderão utilizar, 
dentre outros instrumentos de gestão do sistema de 
transporte e da mobilidade urbana, os seguintes: 
....................................................................................

IX – convênio para o transporte coletivo urba-
no internacional nas cidades definidas como cidades 
gêmeas nas regiões de fronteira do Brasil com outros 
países, observado o art. 178 da Constituição Federal. 
....................................................................................

Art. 24. O Plano de Mobilidade Urbana é o instru-
mento de efetivação da Política Nacional de Mobilidade 
Urbana e deverá contemplar os princípios, os objetivos 
e as diretrizes desta Lei, bem como:
....................................................................................

XI – a sistemática de avaliação, revisão e atua-
lização periódica do Plano de Mobilidade Urbana em 
prazo não superior a 10 (dez) anos. 

§ 1o Em Municípios acima de 20.000 (vinte mil) 
habitantes e em todos os demais obrigados, na for-
ma da lei, à elaboração do plano diretor, deverá ser 
elaborado o Plano de Mobilidade Urbana, integrado 
e compatível com os respectivos planos diretores ou 
neles inserido. 

§ 2o Nos Municípios sem sistema de transporte 
público coletivo ou individual, o Plano de Mobilidade 
Urbana deverá ter o foco no transporte não motorizado 
e no planejamento da infraestrutura urbana destinada 
aos deslocamentos a pé e por bicicleta, de acordo com 
a legislação vigente. 

§ 3o O Plano de Mobilidade Urbana deverá ser 
integrado ao plano diretor municipal, existente ou em 

elaboração, no prazo máximo de 3 (três) anos da vi-
gência desta Lei. 

§ 4o Os Municípios que não tenham elaborado o 
Plano de Mobilidade Urbana na data de promulgação 
desta Lei terão o prazo máximo de 3 (três) anos de 
sua vigência para elaborá-lo. Findo o prazo, ficam im-
pedidos de receber recursos orçamentários federais 
destinados à mobilidade urbana até que atendam à 
exigência desta Lei. 
....................................................................................

Art. 28. Esta Lei entra em vigor 100 (cem) dias 
após a data de sua publicação. 

Brasília, 3 de janeiro de 2012; 191o da Indepen-
dência e 124o da República. – Dilma Rousseff – Nel-
son Henrique Barbosa Filho – Paulo Sérgio Oliveira 
Passos – Paulo Roberto dos Santos Pinto – Eva 
Maria Cella Dal Chiavon – Cezar Santos AlvarezRo-
berto de Oliveira Muniz.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 4.1.2012

(Às Comissões de Constituição, Justiça e Ci-
dadania; e de Serviços de Infraestrutura, ca-
bendo à última a decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 263, DE 2013 

Acrescenta o § 13 ao art. 11 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, que “dispõe sobre 
os Planos de Benefícios da Previdência Social 
e dá outras providências”, para estabelecer 
que cônjuge ou companheiro não perde 
a condição de segurado especial mesmo 
quando o outro cônjuge ou companheiro 
ou qualquer um dos filhos maiores de 16 
(dezesseis) anos exercer atividade remune-
rada permanente ou por período superior 
a cento e vinte dias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 11 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, passa a vigorar com acrescido do seguinte § 13:

“Art. 11.  .........................................................
 .......................................................................
§ 13. O cônjuge ou companheiro não perde a 
condição de segurado especial mesmo quando 
o outro cônjuge ou companheiro ou qualquer 
um dos filhos maiores de 16 (dezesseis) anos 
exercer atividade remunerada permanente ou 
por período superior a cento e vinte dias.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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Justificação 

A presente proposição pretende alterar o Regime 
Geral da Previdência Social – RGPS para dispor que 
o cônjuge ou companheiro não perde a condição de 
segurado especial mesmo quando o outro cônjuge 
ou companheiro ou qualquer um dos filhos maiores de 
16 (dezesseis) anos exercer atividade remunerada per-
manente ou por período superior a cento e vinte dias.

Segundo relatos que recebemos vindos de mu-
nicípios do interior do Rio Grande do Sul, o Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS tem indeferido uma 
enxurrada de benefícios para as mulheres agricultoras, 
tendo em vista seus maridos ou companheiros exer-
cerem atividade remunerada.

As mulheres agricultoras enquadradas como se-
guradas especiais alegam que a “lei não é justa” e que 
na “realidade existem muitas mulheres que tocam a 
propriedade, com peões, agregados, vizinhos, paren-
tes e filhos durante a colheita e os maridos trabalham 
fora do regime familiar, muitas vezes de noite, ou meio 
turno, para terem uma renda fixa para a família e a mu-
lher simplesmente perde o direito a qualquer benefício.” 

O que se pretende é que as mulheres agricultoras 
não sejam penalizadas com a perda da condição de se-
guradas especiais pelo simples fato de seus maridos ou 
companheiros exercerem outra atividade remunerada.

Ressalte-se, por outro lado, que o § 9º do art. 11 
da Lei nº 8.213, de 1991, estabelece que não é segu-
rado especial o membro de grupo familiar que possuir 
outra fonte de rendimento. Por este raciocínio, a even-
tual desvinculação de um dos cônjuges da condição 
de segurado especial não teria o condão de atingir o 
outro cônjuge ou companheiro, mas infelizmente não 
é esta a interpretação adotada pelo INSS, razão pela 
qual se faz necessária a presente adequação legislativa.

Finalmente, a posição que vem sendo adotada 
pelo INSS não se sustenta até porque o § 6º do art. 
11, da Lei nº 8.213, de 1991, não fala em “ambos os 
cônjuges ou companheiros” e a alegada “participação 
ativa”, referida no texto legal, não impediria o eventual 
exercício de outra atividade remunerada.

Por estas razões, contamos com o apoio de nos-
sos Pares pela aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia, 
(PP-RS).

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Regulamento
Normas de hierarquia inferior
Mensagem de veto

Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências.

 O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência 
Social as seguintes pessoas físicas: (Redação dada 
pela Lei nº 8.647, de 1993)

 I – como empregado: (Redação dada pela Lei 
nº 8.647, de 1993)

 a) aquele que presta serviço de natureza urba-
na ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob 
sua subordinação e mediante remuneração, inclusive 
como diretor empregado;

 b) aquele que, contratado por empresa de tra-
balho temporário, definida em legislação específica, 
presta serviço para atender a necessidade transitó-
ria de substituição de pessoal regular e permanente 
ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras 
empresas;

 c) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e con-
tratado no Brasil para trabalhar como empregado em 
sucursal ou agência de empresa nacional no exterior;

 d) aquele que presta serviço no Brasil a missão 
diplomática ou a repartição consular de carreira estran-
geira e a órgãos a elas subordinados, ou a membros 
dessas missões e repartições, excluídos o não-brasilei-
ro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro 
amparado pela legislação previdenciária do país da 
respectiva missão diplomática ou repartição consular;

 e) o brasileiro civil que trabalha para a União, no 
exterior, em organismos oficiais brasileiros ou interna-
cionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda 
que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na 
forma da legislação vigente do país do domicílio;

 f) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e con-
tratado no Brasil para trabalhar como empregado em 
empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do ca-
pital votante pertença a empresa brasileira de capital 
nacional;

 g) o servidor público ocupante de cargo em co-
missão, sem vínculo efetivo com a União, Autarquias, 
inclusive em regime especial, e Fundações Públicas 
Federais. (Incluída pela Lei nº 8.647, de 1993)

 h) o exercente de mandato eletivo federal, esta-
dual ou municipal, desde que não vinculado a regime 
próprio de previdência social ; (Incluída pela Lei nº 
9.506, de 1997)

i) o empregado de organismo oficial internacio-
nal ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo 
quando coberto por regime próprio de previdência so-
cial; (Incluída pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
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 j) o exercente de mandato eletivo federal, esta-
dual ou municipal, desde que não vinculado a regime 
próprio de previdência social; (Incluído pela Lei nº 
10.887, de 2004)

 II – como empregado doméstico: aquele que 
presta serviço de natureza contínua a pessoa ou fa-
mília, no âmbito residencial desta, em atividades sem 
fins lucrativos;

 III – (Revogado pela Lei nº 9.876, de 26.11.1999)
 IV – (Revogado pela Lei nº 9.876, de 26.11.1999)
 a) ; (Revogado pela Lei nº 9.876, de 26.11.1999)
 b) (Revogado pela Lei nº 9.876, de 26.11.1999)
 V – como contribuinte individual: (Redação dada 

pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
 a) a pessoa física, proprietária ou não, que ex-

plora atividade agropecuária, a qualquer título, em ca-
ráter permanente ou temporário, em área superior a 4 
(quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou 
inferior a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade pes-
queira, com auxílio de empregados ou por intermédio de 
prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 9o e 10 des-
te artigo; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008)

 b) a pessoa física, proprietária ou não, que ex-
plora atividade de extração mineral – garimpo, em 
caráter permanente ou temporário, diretamente ou 
por intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de 
empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de 
forma não contínua; (Redação dada pela Lei nº 9.876, 
de 26.11.99)

 c) o ministro de confissão religiosa e o membro 
de instituto de vida consagrada, de congregação ou 
de ordem religiosa; (Redação dada pela Lei nº 10.403, 
de 8.1.2002)

 d) (Revogado pela Lei nº 9.876, de 26.11.1999)
 e) o brasileiro civil que trabalha no exterior para 

organismo oficial internacional do qual o Brasil é mem-
bro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, sal-
vo quando coberto por regime próprio de previdência 
social; (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

f) o titular de firma individual urbana ou rural, o 
diretor não empregado e o membro de conselho de 
administração de sociedade anônima, o sócio solidário, 
o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista 
que recebam remuneração decorrente de seu traba-
lho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito 
para cargo de direção em cooperativa, associação 
ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem 
como o síndico ou administrador eleito para exercer 
atividade de direção condominial, desde que recebam 
remuneração; (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

 g) quem presta serviço de natureza urbana ou 
rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, 

sem relação de emprego; (Incluído pela Lei nº 9.876, 
de 26.11.99)

 h) a pessoa física que exerce, por conta própria, 
atividade econômica de natureza urbana, com fins lucra-
tivos ou não; (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

 VI – como trabalhador avulso: quem presta, a 
diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviço 
de natureza urbana ou rural definidos no Regulamento;

 VII – como segurado especial: a pessoa física 
residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou 
rural próximo a ele que, individualmente ou em regime 
de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual 
de terceiros, na condição de: (Redação dada pela Lei 
nº 11.718, de 2008)

 a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, pos-
suidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, 
comodatário ou arrendatário rurais, que explore ativi-
dade: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

 1. agropecuária em área de até 4 (quatro) mó-
dulos fiscais; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exer-
ça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do 
art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça 
dessas atividades o principal meio de vida; (Incluído 
pela Lei nº 11.718, de 2008)

 b) pescador artesanal ou a este assemelhado 
que faça da pesca profissão habitual ou principal meio 
de vida; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

 c) cônjuge ou companheiro, bem como filho 
maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este 
equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a 
e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem 
com o grupo familiar respectivo. (Incluído pela Lei nº 
11.718, de 2008)

§ 1o Entende-se como regime de economia fa-
miliar a atividade em que o trabalho dos membros da 
família é indispensável à própria subsistência e ao 
desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar 
e é exercido em condições de mútua dependência e 
colaboração, sem a utilização de empregados perma-
nentes. (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008)

 § 2º Todo aquele que exercer, concomitantemen-
te, mais de uma atividade remunerada sujeita ao Re-
gime Geral de Previdência Social é obrigatoriamente 
filiado em relação a cada uma delas.

 § 3º O aposentado pelo Regime Geral de Pre-
vidência Social–RGPS que estiver exercendo ou que 
voltar a exercer atividade abrangida por este Regime 
é segurado obrigatório em relação a essa atividade, 
ficando sujeito às contribuições de que trata a Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, para fins de custeio da 
Seguridade Social. (Incluído pela Lei nº 9.032, de 1995)
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 § 4º O dirigente sindical mantém, durante o exer-
cício do mandato eletivo, o mesmo enquadramento no 
Regime Geral de Previdência Social-RGPS de antes 
da investidura. (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)

 § 5o Aplica-se o disposto na alínea g do inciso 
I do caput ao ocupante de cargo de Ministro de Esta-
do, de Secretário Estadual, Distrital ou Municipal, sem 
vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios, suas autarquias, ainda que em regime 
especial, e fundações. (Incluído pela Lei nº 9.876, de 
26.11.99)

 § 6o Para serem considerados segurados espe-
ciais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores 
de 16 (dezesseis) anos ou os a estes equiparados 
deverão ter participação ativa nas atividades rurais do 
grupo familiar. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

 § 7o O grupo familiar poderá utilizar-se de em-
pregados contratados por prazo determinado ou de 
trabalhador de que trata a alínea g do inciso V do ca-
put, à razão de no máximo cento e vinte pessoas por 
dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados 
ou, ainda, por tempo equivalente em horas de traba-
lho, não sendo computado nesse prazo o período de 
afastamento em decorrência da percepção de auxílio-
-doença. (Redação dada pela Medida Provisória nº 
619, de 2013)

 § 8o Não descaracteriza a condição de segurado 
especial: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

I – a outorga, por meio de contrato escrito de 
parceria, meação ou comodato, de até 50% (cinqüen-
ta por cento) de imóvel rural cuja área total não seja 
superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que ou-
torgante e outorgado continuem a exercer a respectiva 
atividade, individualmente ou em regime de economia 
familiar; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

II – a exploração da atividade turística da proprie-
dade rural, inclusive com hospedagem, por não mais 
de 120 (cento e vinte) dias ao ano; (Incluído pela Lei 
nº 11.718, de 2008)

 III – a participação em plano de previdência com-
plementar instituído por entidade classista a que seja 
associado em razão da condição de trabalhador rural 
ou de produtor rural em regime de economia familiar; 
e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

 IV – ser beneficiário ou fazer parte de grupo fa-
miliar que tem algum componente que seja beneficiário 
de programa assistencial oficial de governo; (Incluído 
pela Lei nº 11.718, de 2008)

 V – a utilização pelo próprio grupo familiar, na ex-
ploração da atividade, de processo de beneficiamento 
ou industrialização artesanal, na forma do § 11 do art. 
25 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; e (Incluído 
pela Lei nº 11.718, de 2008)

 VI – a associação em cooperativa agropecuária; e 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 619, de 2013)

VII – a incidência do Imposto Sobre Produtos 
Industrializados – IPI sobre o produto das atividades 
desenvolvidas nos termos do § 12. (Incluído pela Me-
dida Provisória nº 619, de 2013) Produção de efeito

 § 9o Não é segurado especial o membro de 
grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, 
exceto se decorrente de: (Incluído pela Lei nº 11.718, 
de 2008)

 I – benefício de pensão por morte, auxílio-aci-
dente ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do 
menor benefício de prestação continuada da Previ-
dência Social; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

 II – benefício previdenciário pela participação 
em plano de previdência complementar instituído nos 
termos do inciso IV do § 8o deste artigo; (Incluído pela 
Lei nº 11.718, de 2008)

III – exercício de atividade remunerada em pe-
ríodo não superior a cento e vinte dias, corridos ou 
intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 
13 do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 619, de 2013)

 IV – exercício de mandato eletivo de dirigente 
sindical de organização da categoria de trabalhadores 
rurais; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

V – exercício de mandato de vereador do Municí-
pio em que desenvolve a atividade rural ou de dirigente 
de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por 
segurados especiais, observado o disposto no § 13 do 
art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; (Inclu-
ído pela Lei nº 11.718, de 2008)

 VI – parceria ou meação outorgada na forma e 
condições estabelecidas no inciso I do § 8o deste arti-
go; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

 VII – atividade artesanal desenvolvida com ma-
téria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, 
podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, 
desde que a renda mensal obtida na atividade não 
exceda ao menor benefício de prestação continuada 
da Previdência Social; e (Incluído pela Lei nº 11.718, 
de 2008)

 VIII – atividade artística, desde que em valor 
mensal inferior ao menor benefício de prestação con-
tinuada da Previdência Social. (Incluído pela Lei nº 
11.718, de 2008)

 § 10. O segurado especial fica excluído dessa 
categoria: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

 I – a contar do primeiro dia do mês em que: (In-
cluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

 a) deixar de satisfazer as condições estabeleci-
das no inciso VII do caput deste artigo, sem prejuízo 
do disposto no art. 15 desta Lei, ou exceder qualquer 
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dos limites estabelecidos no inciso I do § 8o deste ar-
tigo; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

 b) se enquadrar em qualquer outra categoria 
de segurado obrigatório do Regime Geral de Previ-
dência Social, ressalvado o disposto nos incisos III, V, 
VII e VIII do § 9o e no § 12, sem prejuízo do disposto 
no art. 15; (Redação dada pela Medida Provisória nº 
619, de 2013)

 c) se tornar segurado obrigatório de outro regime 
previdenciário; e (Redação dada pela Medida Provisó-
ria nº 619, de 2013)

d) participar de sociedade empresária, de socie-
dade simples, como empresário individual ou como 
titular de empresa individual de responsabilidade limi-
tada em descordo com as limitações impostas pelo § 
12. (Incluído pela Medida Provisória nº 619, de 2013) 
Produção de efeito

 II – a contar do primeiro dia do mês subseqüente 
ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que per-
tence exceder o limite de: (Incluído pela Lei nº 11.718, 
de 2008)

a) utilização de terceiros na exploração da ativi-
dade a que se refere o § 7o deste artigo; (Incluído pela 
Lei nº 11.718, de 2008)

 b) dias em atividade remunerada estabelecidos 
no inciso III do § 9o deste artigo; e (Incluído pela Lei 
nº 11.718, de 2008)

 c) dias de hospedagem a que se refere o inci-
so II do § 8o deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.718, 
de 2008)

 § 11. Aplica-se o disposto na alínea a do inciso 
V do caput deste artigo ao cônjuge ou companheiro 
do produtor que participe da atividade rural por este 
explorada. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

 § 12. A participação do segurado especial em 
sociedade empresária, em sociedade simples, como 
empresário individual ou como titular de empresa 
individual de responsabilidade limitada de objeto 
ou âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, 
considerada microempresa nos termos da Lei Com-
plementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, não 
o exclui de tal categoria previdenciária, desde que, 
mantido o exercício da sua atividade rural na forma 
do inciso VII do caput e do § 1o, a pessoa jurídica 
componha-se apenas de segurados de igual nature-
za e sedie-se no mesmo Município ou em Município 
limítrofe àquele em que eles desenvolvam suas ati-
vidades. (Incluído pela Medida Provisória nº 619, de 
2013) Produção de efeito
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Sociais, em deci-
são terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 264, DE 2013

Dá nova redação ao art. 24 da Lei nº 9.504, de 
30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições), 
vedando o financiamento de campanhas 
eleitorais por pessoa jurídica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 24 da Lei nº 9.504, de 30 de setem-

bro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 24. É vedado, a partido e candidato, receber 

direta ou indiretamente doação em dinheiro ou estimá-
vel em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de 
qualquer espécie, procedente de pessoa jurídica de 
direito público, interno ou externo, ou de direito privado.

Parágrafo único. A vedação a que se refere o ca-
put não se aplica aos recursos do fundo partidário e 
ao acesso gratuito ao rádio e à televisão, nos termos 
do art. 17, § 3º, da Constituição Federal. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação, não se aplicando às eleições que ocorrerem 
em outubro de 2014.

Justificação

O regime democrático instituído pela Constituição 
Federal de 1988 repele qualquer influência abusiva e 
deletéria do poder econômico nas eleições, nos termos 
do seu art. 14, § 9º.

Nesse sentido, cabe ao Congresso Nacional dis-
ciplinar como deve se dar o financiamento das campa-
nhas eleitorais. Atualmente, os limites firmados pela 
legislação brasileira tem se mostrado inertes diante da 
manifesta prática do abuso de poder econômico por 
parte de alguns candidatos, que colocam seu futuro 
mandato à disposição daqueles que estão dispostos 
a alocarem vultosas somas financeiras em suas cam-
panhas eleitorais.

Desse modo, o arranjo normativo vigente, de um 
lado, constrói uma desigualdade política crescente en-
tre os interesses dos grandes grupos econômicos, que 
financiam as campanhas eleitorais, e os interesses da 
massa desorganizada. No fim das contas, aqueles que 
podem doar recursos às candidaturas vêm influencian-
do cada vez mais intensamente o processo de escolha 
dos representantes da sociedade, acentuando-se o 
descompasso entre a agenda política e as prioridades 
da coletividade.

Por outro lado, as relações espúrias entre os do-
adores de campanha e os políticos ameaçam a legi-
timidade do processo eleitoral, a ponto do eleitor não 
se sentir representado por quem ele mesmo escolheu. 
E pior, a ponto do eleitor depositar mais confiança nas 
instituições que não o representam.
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Nessa esteira, o Prof. Luis Roberto Barroso, hoje 
Ministro do Supremo Tribunal Federal, constatou que: “a 
conjugação de campanhas milionárias e financiamento 
privado tem produzido resultados desastrosos para a au-
tenticidade do processo eleitoral e para a transparência das 
relações entre o Poder Público e os agentes econômicos”1.

Para pôr fim, de forma definitiva, à referida con-
taminação do processo político pelo poder econômi-
co, deve ser proibido o financiamento de campanhas 
eleitorais por empresa ou por qualquer outra pessoa 
jurídica, de direito público ou de direito privado.

A possibilidade de doações a candidatos ou par-
tidos deve ser reservada às pessoas naturais, que, 
dotadas da qualidade de cidadãos, podem participar 
ativamente do processo eleitoral, inclusive contribuindo 
financeiramente para a defesa do projeto político que 
mais se conforma com seu estoque de ideias, valores 
e preferências socio-políticas.

Em face do exposto, especialmente tendo em 
conta a repercussão da matéria para o resgate da re-
presentatividade da classe política, solicitamos o apoio 
das Senhoras e Senhores Senadores para aprovação 
deste Projeto.

Sala das Sessões, – Senador Jorge Viana.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

CAPÍTULO V 
Dos Partidos Políticos

....................................................................................
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e 

extinção de partidos políticos, resguardados a sobe-
rania nacional, o regime democrático, o pluripartida-
rismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e 
observados os seguintes preceitos: 
....................................................................................
1 Luis Roberto Barroso. A Reforma Política: Uma Proposta de Sis-
tema de Governo, Eleitoral e Partidário para o Brasil. In: http://www.
luisrobertobarroso.com.br, acessado em 01.07.2013.

§ 3º – Os partidos políticos têm direito a recur-
sos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à 
televisão, na forma da lei.
....................................................................................

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Estabelece normas para as eleições.

....................................................................................
Art. 24. É vedado, a partido e candidato, receber 

direta ou indiretamente doação em dinheiro ou estimá-
vel em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de 
qualquer espécie, procedente de:

 I – entidade ou governo estrangeiro;
 II – órgão da administração pública direta e indi-

reta ou fundação mantida com recursos provenientes 
do Poder Público;

 III – concessionário ou permissionário de ser-
viço público;

 IV – entidade de direito privado que receba, na 
condição de beneficiária, contribuição compulsória em 
virtude de disposição legal;

 V – entidade de utilidade pública;
 VI – entidade de classe ou sindical;
 VII – pessoa jurídica sem fins lucrativos que re-

ceba recursos do exterior.
 VIII – entidades beneficentes e religiosas; (Inclu-

ído pela Lei nº 11.300, de 2006)
 IX – entidades esportivas; (Redação dada pela 

Lei nº 12.034, de 2009)
 X – organizações não-governamentais que re-

cebam recursos públicos; (Incluído pela Lei nº 11.300, 
de 2006)

 XI – organizações da sociedade civil de interesse 
público. (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)

 Parágrafo único. Não se incluem nas vedações 
de que trata este artigo as cooperativas cujos coope-
rados não sejam concessionários ou permissionários 
de serviços públicos, desde que não estejam sendo 
beneficiadas com recursos públicos, observado o dis-
posto no art. 81. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, em decisão terminativa)
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PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  
Nº 43, DE 2013

Acrescenta dispositivos ao artigo 9º da Re-
solução do Senado Federal no 50, de 1993, 
para incluir informações de risco político 
entre aquelas prestadas ao Senado Federal 
para avaliação de processos de renegocia-
ção ou rolagem de dívidas externas. 

O Senado Federal resolve:
Art. 1º O caput do art. 9º da Resolução do Sena-

do Federal no 50, de 1993, passa a vigorar acrescido 
do seguinte inciso VII:

“Art. 9º .  .........................................................
VII – informações de risco político sobre o to-
mador e beneficiário, incluindo:
avaliações internacionais disponíveis sobre a 
qualidade da democracia e da governança do 
país tomador;
Avaliação do governo brasileiro acerca da qua-
lidade da democracia e da governança do país 
tomador, com especial ênfase na avaliação de 
risco de que as vantagens concedidas na re-
negociação ou rolagem de dívida sejam aplica-
das em finalidades diversas das de promoção 
do desenvolvimento e redução da pobreza no 
país beneficiário”

Art. 2º O art. 9º da Resolução do Senado Federal 
no 50, de 1993, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo único:

“Art. 9º ............................................................
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá so-
licitar, na Mensagem que encaminhar o pedido 
de autorização da operação, que as avaliações 
de que trata o inciso VII do caput sejam tratadas 
pelo Senado Federal como documento sigiloso 
nos termos do artigo 144 do Regimento Inter-
no e demais dispositivos aplicáveis, tratamento 
este que somente poderá ser modificado me-
diante decisão do Plenário da Casa. 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Justificação

O Senado Federal tem-se debruçado sobre inú-
meros casos de perdão de dívidas de países estran-
geiros, justificadas pelo auxílio ao desenvolvimento e 
pelas iniciativas internacionais de alívio das dívidas de 
países pobres altamente endividados. 

Estas medidas são de objetivo meritório, mas 
exigem aprofundada avaliação dos efeitos econômi-
cos e políticos da concessão da medida. A dimensão 

econômica vem sendo diligentemente examinada, já 
contando com farta informação proveniente do Exe-
cutivo, que vem definida nos incisos do art. 9º da Re-
solução 50/1993. 

No entanto, as circunstâncias de natureza política 
no país beneficiário têm sido ignoradas na deliberação 
do Senado. No entanto, a concessão de favores a pa-
íses em precário desenvolvimento suscita um proble-
ma grave de governança. Reduzir passivos financeiros 
representa, de forma indireta, conceder um subsídio 
que o beneficiário é livre para gastar como quiser. E 
essa liberdade absoluta faz com que seja essencial 
avaliar também a qualidade das instituições do país, 
ou seja, a probabilidade de que esse subsídio chegue 
à população pobre do país ou que, ao contrário, ve-
nha a alimentar gastos militares ou mesmo que seja 
apropriado por grupos políticos que dominam os res-
pectivos estados. Não é a mesma coisa favorecer um 
governo honesto tentando promover uma redução da 
pobreza do que entregar essas facilidades a um ditador 
corrupto que pode simplesmente levar mais dólares a 
um paraíso fiscal. Por uma questão formal, não devo 
dar nomes a essas duas situações, mas todos os que 
estão ouvindo identificarão várias situações de cada 
um desses extremos.

O presente projeto tem por objetivo incluir, no rol 
das informações examinadas, uma avaliação por par-
te das instâncias do governo brasileiro acerca desse 
risco político específico. Isso permitirá que o Senado 
possa deliberar com segurança acerca desse segundo 
universo de preocupações que suscitam os projetos 
de perdão de dívidas. Naturalmente, tais informações 
têm natureza politicamente sensível, o que recomenda 
possa o Executivo requerer o tratamento de sigiloso ao 
material assim fornecido, ressalva esta que também 
integra o projeto.

Sala das Sessões, – Senador Pedro Taques, 
PDT/MT.

(À Comissão de Assuntos Econômicos).

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  
Nº 44, DE 2013 

Altera o Regimento Interno do Senado Fe-
deral – Resolução do Senado Federal nº 
93, de 1970, e alterações posteriores -, para 
incluir consulta pública colaborativa no 
processo legislativo.

Art. 1ºO Regimento Interno do Senado Fede-
ral – Resolução do Senado Federal nº 93, de 1970, e 
alterações posteriores – passa a vigorar com as se-
guintes alterações:

“Art. 90 ...........................................................
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 .......................................................................
XIV – Promover consultas públicas colabo-
rativas sobre proposições legislativas”. (NR)

“Art. 93-AA Comissão poderá aprovar, por 
requerimento de qualquer de seus membros, 
ou por iniciativa popular subscrita por 500 mil 
cidadãos distribuídos em pelo menos 5 esta-
dos, por meio de assinatura física ou de subs-
crição virtual por meio do sítio de internet do 
Senado Federal, um pedido de consulta pública 
colaborativa sobre proposição em tramitação.
§1ºAprovado o pedido referido no caput, a tra-
mitação fica suspensa por 30 dias, prorrogá-
veis por igual período, nos quais a proposição 
deve ser submetida a consulta pública no sítio 
de internet do Senado Federal com a possi-
bilidade comentários abertos e identificados 
em cada dispositivo da proposição em debate.
§2ºEncerrada a consulta o relator da propo-
sição deverá apresentar um relatório com um 
sumário dos debates ocorridos na consulta 
e proposição de acolhimento ou rejeição de 
sugestões apresentadas, acompanhado de 
justificativas” (NR).

Art. 2ºEsta Resolução entra em vigor na data da 
sua publicação.

Justificação

Trata-se de novo mecanismo para ampliar a parti-
cipação popular direta nos trabalhos do Senado Federal, 
ao incluir amodalidade de consultas colaborativas 
pela Internet no processo legislativo.

A proposta visa democratizar e aumentar a par-
ticipação popular direta no processo de elaboração de 
leis pelo Senado Federal, em sintonia com as deman-
das veiculadas nas recentes manifestações em todo o 
País, que apontam para a necessidade aprofundar os 
mecanismos democráticos e participativos de nosso 
sistema político, tornando-o mais permeável e respon-
sivo às vontades dos cidadãos. Em uma frase, apro-
ximar a pólis – o mundo da política institucional – do 
povo, em cumprimento ao princípio basilar de nossa 
Constituição de 1988, de que todo o poder emana do 
povo, que o exerce por meio de representantes eleitos 
ou diretamente(Art. 1º, parágrafo único).

De forma análoga às audiências públicas con-
duzidas por uma Comissão para instruir determinado 
projeto, esta proposta visa incluir no processo legislativo 
a consulta pública colaborativa pela Internet, medida 
semelhante à consulta pública realizada pelo Gover-
no Federal na elaboração do Marco Civil da Internet, 
bem como pelo e-democracia, na Câmara dos Depu-

tados. A diferença fundamental é que o procedimento 
deixaria de ser algo em paralelo, complementar, para 
se integrar ao processo legislativo ordinário.

A proposta é que a tramitação de um projeto de 
lei fique suspensa por 30 dias, ao longo dos quais o 
projeto ficaria aberto para comentários identificados no 
sítio de internet do Senado Federal. Ao final do pro-
cesso o relator da matéria deverá fazer um relatório 
sobre o processo explicando as razões da aprovação 
ou rejeição das sugestões formuladas no debate.

A consulta colaborativa poderá ser proposta, ad 
referendum do Plenário da Comissão, por iniciativa de 
membro oupor iniciativa popular de 500 mil cidadãos, 
admitindo-se a subscrição virtual pelo site do Senado 
Federal. O quórum previsto é inferior ao quórum que 
propomos em outra proposta, que cria o instrumento 
da urgência regimental por iniciativa popular (1 milhão 
e 500 mil pessoas). Consideramos, assim, que a ini-
ciativa para debater de forma colaborativa, pela Inter-
net, uma matéria, é menos gravosa para o processo 
legislativo que o regime de urgência, admitindo-se, 
portanto, este quórum inferior.

Esta proposta significa aproximar o povo dos de-
bates travados no Congresso Nacional, combinando, 
assim, os mecanismos clássicos de exercício da so-
berania popular – a atuação de representantes eleitos 
do povo – com a participação popular direta.

Com a Internet, esta possibilidade torna-se real. 
Ao reduzirem-se os chamados “custos de transação” 
da participação política, aumenta-se a qualidade e a 
intensidade da participação popular. O interesse e a 
demanda de qualquer cidadão em relação a um pro-
jeto de lei poderá ser apresentado a esta Casa sem 
intermediários, e será recebido, analisado e discutido 
no âmbito de um processo público de consulta. Qual-
quer cidadão com acesso à Internet poderá parti-
cipar ativamente do processo de discussão de um 
projeto de lei.

As experiências recentes de consultas públicas 
colaborativas na Internet tem sido exitosas ao aproximar 
os cidadãos das discussões públicas, contribuindo ainda 
para o aperfeiçoamento das medidas legislativas a se-
rem adotadas, e para sua legitimidade política e social.

Ao tornar as consultas colaborativas um instru-
mento do processo legislativo ordinário, acreditamos 
estar contribuindo para incrementar sua utilização pelo 
Senado Federal, contribuindo assim, para a qualidade 
de nossa democracia e para o aumento da transpa-
rência e legitimidade de nosso sistema político, em 
atendimento às demandas dos cidadãos. – Senador 
Lindbergh Farias.

(À Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 151, DE 2013

Veda o pagamento da ajuda de custo dos 
membros do Congresso Nacional no caso 
de reeleição.

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 
Art. 1º O § 2º do art. 1º do Decreto Legislativo 

nº 805, de 20 de dezembro de 2010, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 1º  ...........................................................
 .......................................................................
§ 2º A ajuda de custo de que trata o § 1º não 
será devida:
I – ao suplente reconvocado dentro do mes-
mo mandato;
II – ao parlamentar reeleito, inclusive no caso 
de Deputado eleito Senador ou vice-versa.” 
(NR)

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Justificação

O Decreto Legislativo nº 210, de 1º de março de 
2013, originário de projeto apresentado pela ilustre Mi-
nistra Gleisi Hoffmann, ao prever que a ajuda de custo 
destinada a compensar as despesas com mudança e 
transporte é devida aos membros do Congresso Nacio-
nal apenas no início e no final do mandato, represen-
tou um grande avanço moralizador, além de contribuir 
para a economia de gastos públicos.

Parece-nos, entretanto, que a iniciativa merece 
aperfeiçoamento, para que sejamos ainda mais fiéis à 
ideia que conduziu à apresentação daquela proposição: 
a de que a ajuda de custo é efetivamente destinada a 
compensar as despesas com mudança e transporte 
dos parlamentares. Trata-se de excluir o seu pagamento 
no caso de reeleição, inclusive no caso de Deputado 
eleito Senador ou vice-versa.

Nesse caso, o membro do Congresso Nacional 
não tem que retornar ao seu Estado e, consequente-
mente, não terá despesas de mudança e transporte.

Temos a certeza de que essa alteração irá am-
pliar a busca da isonomia entre os parlamentares e os 
demais cidadãos.

Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia, 
(PP-RS).

LEGISLAÇÃO CITADA

Subsecretaria de Informações

Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento 
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 805, DE 2010

Fixa idêntico subsídio para os membros do 
Congresso Nacional, o Presidente e o Vice- 
Presidente da República e os Ministros de 
Estado e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O subsídio mensal dos membros do Con-

gresso Nacional, do Presidente e do Vice-Presidente 
da República e dos Ministros de Estado, referido nos 
incisos VII e VIII do art. 49 da Constituição Federal é 
fixado em R $ 26.723,13 (vinte e seis mil, setecentos 
e vinte e três reais e treze centavos).

Art. 2º Cada um dos órgãos apontados regulará, 
em conformidade com suas competências, os efeitos 
decorrentes da aplicação deste Decreto Legislativo.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação 
deste Decreto Legislativo correrão à conta das dota-
ções orçamentárias dos respectivos órgãos públicos, 
nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação, com efeitos financeiros a 
partir de 1º de fevereiro de 2011.

Senado Federal, 20 de dezembro de 2010. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Subsecretaria de Informações

Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, 
nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimen-
to Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento 
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO  
N° 210, DE 2013

Disciplina o pagamento da ajuda de custo 
dos membros do Congresso Nacional.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1º do Decreto Legislativo nº 805, de 

20 de dezembro de 2010, passa a vigorar acrescido 
dos seguintes §§ 1º e 2º:

“Art. 1º.  ..........................................................
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§ 1º É devida aos membros do Congresso 
Nacional, no início e no final do mandato, aju-
da de custo equivalente ao valor do subsídio, 
destinada a compensar as despesas com mu-
dança e transporte.
§ 2º A ajuda de custo de que trata o § 1º não 
será devida ao suplente reconvocado dentro 
do mesmo mandato.” (NR)

Art. 2º Revogam-se o art. 3º do Decreto Legislativo 
nº 7, de 19 de janeiro de 1995, e o Decreto Legislativo 
nº 1, de 18 de janeiro de 2006.

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 1º de março de 2013. – Sena-
dor Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

(À Comissão de Assuntos Econômicos)

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Os projetos que acabam de ser lidos se-
rão publicados e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, proposta de emenda à Constitui-
ção que será lida.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A proposta de emenda à Constituição 
que acaba de ser lida está sujeita às disposições cons-
tantes nos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO  
Nº 749, DE 2013

Requeiro, nos termos do § 2º do art. 50 da Cons-
tituição Federal e do art. 215, inciso I, alínea a, do Re-
gimento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas 
ao Ministro de Estado das Comunicações informações 
relacionadas ao disposto no Projeto de Lei da Câmara 
nº 83, de 2007, que “Altera a Lei nº 11.282, de 23 de 
fevereiro de 2006, que anistia os trabalhadores da Em-
presa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT punidos 
em razão da participação em movimento grevista”, às 
seguintes questões:

1) Com relação ao período entre 5 de outubro 
de 1988 e 23 de fevereiro de 2006 quantos 
movimentos paradistas e reivindicatórios acon-
teceram na Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos - ECT?
2) Qual a duração de cada um desses movi-
mentos e quantos funcionários participaram 
efetivamente dessas paralisações?
3) Quantos servidores foram afastados de suas 
funções em decorrência da participação nos 
movimentos reivindicatórios?
4) A empresa apurou o montante dos prejuizos 
causados em decorrência da paralisação dos 
serviços prestados à população pela ECT?
5) Qual será o impacto financeiro com a anistia 
a esses funcionários dispensados em decorrên-
cia da participação nos movimentos grevistas?
6) A empresa fez contratações temporárias 
durante as paralisações para que os serviços 
considerados essenciais não sofressem inter-
rupção de continuidade?
7) Haverá impacto profissional na reinserção 
desses funcionários às atividades exercidas e 
interrompidas em decorrência da dispensa no 
período supra citado?

Justificação

A proposição do Projeto de Lei da Câmara nº 
83,de 2007, é ampliar o número de funcionários que 
serão anistiados em decorrência de movimentos rei-
vindicatórios ocorridos entre 5 de outubro de 1988 e 

23 de fevereiro de 2006, alterando a Lei Nº 11.282, 
de 23 de fevereiro de 2006, que propõe que a anistia 
seja concedida a esses servidores entre 4 de março 
de 1997 e 23 de março de 1998.

Ocorre que os §§ 1º e 2º desse normativo serão 
mantidos na íntegra e asseguram aos anistiados o 
cômputo do tempo de serviço, a progressão salarial 
e o pagamento das contribuições previdenciárias do 
período compreendido entre as dispensas ou suspen-
sões contratuais e a vigência desta lei, o que implica 
em impacto financeiro e orçamentário ao Poder Público.

De forma a assegurar aos senhores senadores 
os esclarecimentos necessários à avaliação da perti-
nência da matéria e do montante dos recursos orça-
mentários que terão que ser reprogramados a fim de 
ajustar os custos inerentes à aprovação deste projeto 
ao orçamento já previsto, que apresentamos o pre-
sente Requerimento de Informações pedindo a todos 
os pares que concordem com o sobrestamento da 
matéria até que haja manifestação do Ministério das 
Comunicações a esse Senado Federal.

Sala das Sessões, de junho de 2013. – Eduardo 
Braga, Lider do Governo no Senado Federal.

(À Mesa, para decisão)

REQUERIMENTO  
Nº 750, DE 2013

Com amparo no art. 49, inciso X, e no art. 50, § 
2º, da Constituição Federal, combinados com o art. 216 
do Regimento Interno do Senado Federal, e à vista 
do atraso e da elevação dos custos previstos para a 
execução da ferrovia Transnordestina, requeiro sejam 
prestadas pelo Exmo. Sr. Ministro dos Transportes as 
seguintes informações:

1. Iniciadas em 2006, as obras da ferrovia 
Transnordestina tinham um custo total então 
estimado em R$ 4,5 bilhões. Hoje, passados 
7 anos e ainda longe do término das obras, a 
estimativa do custo total foi elevada para R$ 
7,5 bilhões na última revisão contratual, poden-
do chegar, segundo cálculos da concessioná-
ria publicados na imprensa, a R$ 8,2 bilhões. 
Quais são as causas e as justificativas para 
essa notável elevação de custos?
2. Em sua última visita às obras, a Presiden-
ta Dilma declarou que todas as providências 
seriam tomadas para que a ferrovia Transnor-
destina estivesse concluída até o final de 2014. 
Esse prazo será cumprido?
3. Que etapas das obras estão concluídas e 
quais são aquelas em execução e por exe-
cutar?
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4. Quanto já foi despendido e quanto há por 
despender até o término das obras? 
5. Quando a ferrovia Transnordestina entrará 
em efetiva operação?

Justificação

Como afirma o governo federal, a ferrovia Trans-
nordestina, com 1.728 quilômetros de extensão, “tem 
uma missão de enorme responsabilidade: dar início a 
um longo ciclo de desenvolvimento para o Nordeste”. 
Seu objetivo é o de “elevar a competitividade da pro-
dução agrícola e mineral da região com uma moderna 
logística que une uma ferrovia de alto desempenho e 
portos de calado profundo que podem receber navios 
de grande porte”.

A ferrovia começa no sertão do Piauí, passando 
por cerca de 80 cidades em três estados, até chegar 
aos portos de Pecém, no Ceará, e Suape, em Pernam-
buco. Esse traçado decorreu de pesquisas relacionadas 
à produção agrícola e mineral com vistas a identificar 
cargas potenciais que pudessem dar suporte ao cres-
cimento da ferrovia. 

A constatação do desenvolvimento agrícola em 
curso no cerrado nordestino, que poderia ser obstado 
pela dificuldade para o escoamento da crescente pro-
dução, ao lado da disponibilidade de dois portos no-
vos e de grande calado, levou à decisão de “construir 
uma ferrovia de classe mundial que, junto aos trechos 
existentes, pudesse dar uma respeitável vantagem 
competitiva aos produtos do cerrado”, como a soja, o 
milho e o algodão.

Nos setores mineral e de energia, as reservas de 
gipsita presentes na região, ao lado da produção de 
combustíveis, entre outros insumos, tendem a ganhar 
competitividade ao disporem desse modal ferroviá-
rio. Projeta-se para 2020 o transporte de cerca de 27 
milhões de toneladas de carga pela Transnordestina.

Trata-se de um empreendimento privado, operado 
por meio de concessão do governo federal. A constru-
ção foi iniciada em junho de 2006 com conclusão ini-
cialmente prevista para 2012. Ocorre, contudo, que, até 
o presente momento, a execução não alcançou nem a 
metade da obra. De outra parte, o custo previsto para 
o empreendimento não para de crescer. Começou em 

R$ 4,5 bilhões, em 2007; foi reajustado para R$ 5,4 
bilhões, em 2010; e acaba de ser revisto para R$ 7,5 
bilhões, prevendo-se que alcance R$ 8,2 bilhões.

Desse modo, considerando-se a importância da 
ferrovia Transnordestina para o desenvolvimento eco-
nômico e social do Nordeste, assim como o aporte de 
vultosos recursos federais para o seu financiamento, 
cumpre ao Senado Federal, no exercício da função 
fiscalizadora que lhe foi atribuída pela Constituição Fe-
deral, obter esclarecimentos sobre as causas determi-
nantes do atraso das obras e da enorme elevação dos 
custos previstos, bem como saber quando teremos em 
operação, afinal, uma obra tão necessária à elevação 
dos padrões de produtividade da economia brasileira. 

 Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.
(À Mesa, para decisão)

REQUERIMENTO  
Nº 751, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento 
Interno do Senado federal, a tramitação em conjunto 
do Projeto de Lei do Senado nº 253 de 2012, com o 
Projeto de Lei do Senado nº 200 de 2013 por versarem 
sobre a mesma matéria.

Sala das sessões, – Senadora Lídice da Mata.
(À Mesa, para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Os requerimentos que acabam de ser 
lidos serão despachados à Mesa para decisão. 

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Presidência do Senado Federal re-
cebeu o Ofício nº 405 de 28 de junho de 2013, do 
Senador Pedro Taques, referente ao Requerimento 
nº 590, de 2013, de missão, por meio do qual relata 
participação, na condição de Relator do Projeto de 
Lei do Senado nº 236, de 2012 (Reforma do Código 
Penal), na Comissão Especial de Senadores, desti-
nada ao exame da matéria em audiência pública rea-
lizada em 07 de junho do corrente ano, na cidade de 
Fortaleza, Ceará.

O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao arquivo.

É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Presidência do Senado Federal rece-
beu Ofício nº 36, de 2 de julho de 2013, do Senador 
Anibal Diniz, por meio do qual comunica a impossibili-
dade de comparecimento ao 42º Torneio Internacional 
de Formação Profissional, em Leipzig, Alemanha, no 
período de 2 a 7 de julho, conforme Requerimento nº 
548, de 2013.

O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 036/2013 – GSADIN

Brasília, 2 de julho de 2013

Senhor Presidente,
Comunico, para todos os devidos fins, que não 

viajei à Leipzig, Alemanha, no período compreendido 
entre 2 a 7 de julho do corrente ano, para participar, a 
convite da CNI, do 42º Torneio Internacional de Forma-
ção Profissional (42st WorlSkills Competition).

Atenciosamente, – Senador Aníbal Diniz (PT-AC) 
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – A Presidência recebeu o Ofício nº 103, 
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de 2013, do Presidente da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, comunicando que foi dado conhecimento aos 
membros daquele Órgão técnico do inteiro teor do Aviso 
nº 23, de 2013, e recomendando o seu arquivamento.

É o seguinte o Ofício:

OF. 103/2013/CAE

Brasília, 21 de maio de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 24ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 21 de maio, foi dado co-
nhecimento à Comissão do Aviso nº 23 de 2013 (nº 
522-Seses-TCU-Plenário), de 8 de maio de 2013, do 
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do 
Acórdão proferido pelo Plenário daquela Corte nos au-
tos do processo n º TC-021.424/2012-8, bem como do 
Relatório e da Proposta de Deliberação que o funda-

mentam. O expediente foi encaminhado aos membros 
da Comissão por meio do OF. CAE nº 23/2013 – Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O Aviso nº 23, de 2013, vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Presidência recebeu o Aviso nº 33, 
de 2013 (nº 83/2013, na origem), do Banco Central do 
Brasil, que encaminha, em atendimento ao disposto na 
Lei nº 9.069, de 1995, o demonstrativo das emissões 
do real referente ao mês de maio de 2013, as razões 
delas determinantes e a posição das reservas inter-
nacionais a elas vinculadas.

É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O Aviso nº 33, de 2013, vai à Comis-
são de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Presidência recebeu o Aviso nº 34, de 
2013 (nº 202/2013, na origem), do Ministro de Estado 
da Fazenda, encaminhando o relatório com as caracte-

rísticas das operações de crédito analisadas no âmbito 
daquela Pasta, no mês de maio de 2013, a tabela de-
monstrativa da posição de endividamento dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios e tabelas contendo 
informações sobre irregularidades constatadas.

É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O Aviso nº 34, de 2013, vai à Comis-
são de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O Senado Federal recebeu o seguinte 
Aviso do Ministro de Estado da Saúde:

– Nº 1.174, de 2 de julho de 2013, em res-
posta ao Requerimento nº 41, de 2013, de 
informações, de autoria do Senador João Vi-
cente Claudino.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
ao requerente.

O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – O Senado Federal recebeu o Aviso nº 
1.207, de 1º de julho de 2013, do Ministro de Estado 
da Justiça, em resposta ao Requerimento nº 184, de 
2013, de informações, de iniciativa da Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscaliza-
ção e Controle.
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As informações foram encaminhadas, em cópia, 
à Comissão requerente.

O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – O Senado Federal recebeu os seguin-
tes Ofícios de Ministros de Estado:

– Nº 131, de 2 de julho de 2013, do Ministro 
de Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil 
da Presidência da República, em resposta ao 
Requerimento nº 305, de 2013, de informações, 
de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin.

– Nº 7.641, de 2 de julho de 2013, do Ministro 
de Estado da Defesa, em resposta ao Reque-
rimento nº 108, de 2013, de informações, de 
autoria do Senador Ricardo Ferraço.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
aos requerentes.

Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 
614, de 2013, da Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária, concluindo pelo arquivamento do Aviso nº 
11, de 2013. 

A Presidência, em cumprimento à sua conclusão, 
encaminha a matéria ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Presidência recebeu o Ofício nº 141, 
de 2013, do Presidente da Comissão de Assuntos So-
ciais, que comunica a apreciação, em caráter termi-
nativo, do Projeto de Lei da Câmara nº 96, de 2012.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 141/2013 – PRESIDÊNCIA/CAS

Brasília, 26 de junho de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão aprovou, em caráter termi-
nativo, o Projeto de Lei da Câmara nº 96, de 2012, de 
autoria do Deputado João Dado, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de as fábricas de produtos que con-
tenham látex gravar em suas embalagens advertên-
cia sobre a presença desta substância, e a Emenda 
nº 1-CMA/CAS.

Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Com referência ao Ofício nº 141, de 
2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para in-
terposição de recurso, por um décimo da composição 
da Casa, para que o Projeto de Lei da Câmara nº 96, 
de 2012, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do 
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Presidência recebeu o Ofício nº 31, 
de 2013, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inova-
ção, Comunicação e Informática, comunicando a apro-
vação de Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado 
nº 490, de 2009. 

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 31/2013 – CCT

Brasília, 2 de julho de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são aprovou, em reunião realizada nesta data, subs-
titutivo de autoria do Excelentíssimo Senhor Senador 
Rodrigo Rollemberg, ao Projeto de Lei do Senado nº 
490, de 2009, de autoria do Senhor Senador Raimun-

do Colombo, que “Institui o Centro de Prevenção de 
Desastres Climáticos”.

A matéria será incluída em pauta da próxima 
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos 
termos do disposto no art. 282, combinado com o art. 
92 do Regimento Interno do Senado Federal.

Atenciosamente, – Senador Alfredo Nascimento 
Vice-Presidente no exercício da Presidência da Comis-
são de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e 
Informática.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Com referência ao Ofício nº 31, de 
2013, a Presidência comunica ao Plenário que pode-
rão ser oferecidas emendas à matéria até o encerra-
mento da discussão, no turno suplementar, perante a 
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comuni-
cação e Informática.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O Sr. Senador Francisco Dornelles en-
viou discurso à Mesa, para ser publicado na forma do 
disposto no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (BLOCO/PP 

– RJ. Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs Senado-
ras, Srs. Senadores, o empresário Rui Barreto assu-
me amanhã a presidência do Rotary Club do Rio de 
Janeiro. Peia sua dignidade, tradição, competência, 
Rui Barreto é uma das pessoas mais queridas e res-
peitadas da sociedade do Rio de Janeiro. Nasceu em 
Muriaé no estado de Minas Gerais. Estudou no Colégio 
São Vicente de Paulo no Rio de Janeiro, cidade onde 
concluiu o segundo grau e bacharelou-se em Direito.

Foi membro do Grupo de Fomento às Exporta-
ções, do Conselho de Desenvolvimento Nacional da 
Presidência da República, Presidente da Associação 
Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), Presidente da 
Confederação das Associações Comerciais do Brasil 
(CACB). Presidiu também a Federação das Câmaras 
de Comércio Exterior e a Fundação de Comércio Exte-
rior e foi fundador e membro do Conselho Empresarial 
Brasil-Portugal e do Conselho Empresarial Brasil-Ar-
gentina. Foi membro da Junta Consultiva do Instituto 
Brasileiro do Café, do Conselho de Administração da 
Empresa Brasileira de Telecomunicações e ocupou a 
Vice-Presidência da Associação Brasileira da Indústria 
de Café Solúvel.

Participou ainda do Conselho Diretor do Centro de 
Estudos Brasileiros da Universidade de Johns Hopkins, 
em Washington, do Conselho de Defesa dos Direitos 
Humanos do Governo do Rio de Janeiro e do Conse-
lho Diretor do Movimento Brasileiro da Alfabetização, 
além de ter sido curador do Museu de Arte Moderna 
do Rio de Janeiro.
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Rui Barreto teve uma atuação política importante 
no período de transição para o regime democrático, 
tendo tomado uma posição muito firme e transparen-
te na eleição de Tancredo Neves para a Presidência 
da República.

O Rotary Club do Rio de Janeiro, entidade res-
peitada pela sua credibilidade e atuação, terá em Rui 
Barreto um grande Presidente.

Aliás, a tarefa de Rui será extremamente im-
portante e difícil, pois vai suceder no cargo o ilustre e 
respeitado Desembargador José Carlos Murta Ribei-
ro, que empreendeu, na Presidência do Rotary Club 
do Rio de Janeiro, uma gestão eficiente e aplaudida.

Feliz uma entidade, no caso o Rotary Club do Rio 
de Janeiro, que tem, na sequência, dois Presidentes 
da categoria de Murta Ribeiro e Rui Barreto.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Não havendo mais nada a tratar, a Pre-
sidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs 
e aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão 
deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, no horário 
regulamentar, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 57, DE 2010 
(Em regime de urgência,  

nos termos do Requerimento nº 428/2013)

Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010 (nº 
252/2007, na Casa de origem, do Deputado Gil-
mar Machado), que altera a Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para disciplinar 
o rateio entre empregados da cobrança adicio-
nal sobre as despesas em bares, restaurantes, 
hotéis, motéis e estabelecimentos similares.
Pendente de pareceres da CMA, CCJ, CDR 
e CAS.

2 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 248, DE 2013 
(Em regime de urgência,  

nos termos do Requerimento nº 724, de 2013)

Projeto de Lei do Senado nº 248, de 2013, do 
Senador Renan Calheiros, que institui o Progra-
ma Passe Livre Estudantil, de âmbito nacional.
Pendente de pareceres da CE e CAE.

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 42, DE 2012

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo 
como primeiro signatário o Senador Sérgio 
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos 
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Vala-
dares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloy-
sio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo 
Lopes e a Senadora Ana Rita.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 89, DE 2011

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 89, de 2011, tendo como primei-
ro signatário o Senador Walter Pinheiro, que 
acrescenta § 2º ao art. 52 da Constituição Fe-
deral, para estabelecer que os ocupantes de 
cargo público que tiverem sua escolha apro-
vada previamente pelo Senado Federal, nos 
termos do art. 52, III, f, devem comparecer a 
essa Casa, anualmente, para prestar contas 
de suas atividades nos respectivos órgãos ou 
entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 86, DE 2011 
(Incluído em Ordem do Dia,  

nos termos do Requerimento nº 176, de 2013) 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  

à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
86, de 2011, tendo como primeira signatária 
a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria os 
Tribunais Regionais Federais da 6ª Região, 
com sede em Manaus e jurisdição no Esta-
do do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
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ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  

à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 
(Incluído em Ordem do Dia,  

nos termos do Requerimento nº 176, de 2013)

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
46, de 2012, tendo como primeiro signatário o 
Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitó-
rias para criar o Tribunal Regional Federal da 6º 
Região, com sede em Belém e jurisdição nos 
Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  

à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 
(Incluído em Ordem do Dia, 

 nos termos do Requerimento nº 176, de 2013)

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
61, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal 
Regional Federal com jurisdição nos Estados 
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede 
na cidade de Fortaleza. 
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 7, DE 2013

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
7, de 2013, tendo como primeiro signatário o 
Senador José Sarney, que acrescenta artigo 
ao Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias para vincular a duração dos benefícios 
fiscais concedidos às Áreas de Livre Comércio 
(ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vi-
gência da Zona Franca de Manaus. 
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto 
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 123, DE 2011

Segunda sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos 
Deputados, tendo como primeiro signatário o 
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alí-
nea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição 
Federal, instituindo imunidade tributária sobre 
os fonogramas e videofonogramas musicais 
produzidos no Brasil contendo obras musicais 
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou 
obras em geral interpretadas por artistas bra-
sileiros bem como os suportes materiais ou 
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Eunício Oliveira, favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta, 
com voto vencido do Senador Eduardo Braga.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 32, DE 2010

Primeira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
32, de 2010, tendo como primeiro signatário o 
Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e 
111-A da Constituição Federal, para explicitar 
o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do 
Poder Judiciário, alterar os requisitos para o 
provimento dos cargos de Ministros daquele 
Tribunal e modificar-lhe a competência.



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 3 42003 

Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

11 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 83, DE 2007

Discussão, em turno único, do(a) Projeto De 
Lei Da Câmara nº 83, de 2007, de autoria do(a) 
Deputada Maria Do Rosário, que altera a Lei 
nº 11.282, de 23 de fevereiro de 2006, que 
anistia os trabalhadores da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos – ECT punidos em 
razão da participação em movimento grevista.
Parecer favorável, sob nº 204, de 2008, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Inácio Arruda.

12 
REQUERIMENTO  
Nº 602, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 602, de 2013, do Senador Francisco Dor-
nelles, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 341, de 2012, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Assuntos 
Econômicos.

13 
REQUERIMENTO  
Nº 603, DE 2013

Votação, em turno único, dos Requerimentos 
nºs 603, 2013, do Senador Ciro Nogueira, soli-
citando a tramitação conjunta dos Projetos de 

Lei do Senado nºs 142, de 2003; 52, de 2010; 
341, de 2012 (que já se encontra apensado 
aos Projetos de Lei do Senado nºs 752, de 
2011; 69 e 179 de 2012); 162 e 175, de 2013, 
por regularem matéria correlata (Planos de 
Benefícios da Previdência Social).

14 
REQUERIMENTO  
Nº 604, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
604, de 2013, do Senador José Pimentel, so-
licitando a tramitação conjunta do Projetos de 
Lei do Senado nºs 142, de 2003; com o 341, 
de 2012 (que já se encontra apensado aos 
Projetos de Lei do Senado nºs 752, de 2011; 
69 e 179 de 2012); 162 e 175, de 2013, por 
regularem matéria correlata (Planos de Bene-
fícios da Previdência Social).

15 
REQUERIMENTO  
Nº 712, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
712, de 2013, do Senador Ricardo Ferraço, 
solicitando a tramitação conjunta das Propos-
tas de Emenda à Constituição nºs 20, de 1999; 
90, de 2003; 74 e 83, de 2011; 33, de 2012; 
e 21, de 2013, por versarem sobre matérias 
correlatas (idade para imputabilidade penal).

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – São 23 horas e 21 minutos. Está en-
cerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 23 horas e 21 minutos.)



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 4 42151 

Ata 109ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 3 de julho de 2013 

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, Inácio Arruda e Paulo Paim

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 10 minutos 
e encerra-se às 22 horas e 9 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu o Ofício nº 48, de 2013, 
da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comu-
nicação e Informática, que comunica a apreciação, em 
caráter terminativo, dos Projetos de Decreto Legis-
lativo nºs 192, de 2009; 573, de 2012; 17, 18, 21, 42, 
54, 56, 60, 66, 67, 70, 77, 79, 81, 82, 87 e 98, de 2013.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 48/2013 – CCT

Brasília, 2 de julho de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião 

realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnolo-
gia, Inovação, Comunicação e Informática aprovou, em 
caráter terminativo, os Projetos de Decreto Legislativo 
nºs 192 de 2009; 573 de 2012; 17, 18, 21, 42, 54, 56, 
60, 66, 67, 70, 77, 79, 81, 82, 87 e 98 de 2013.

Atenciosamente, – Senador Alfredo Nascimen-
to, Vice-Presidente no exercício da Presidência da 
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comuni-
cação e Informática.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com referência ao Ofício nº 48, de 2013, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de 
recurso, por um décimo da composição da Casa, para 
que as matérias sejam apreciadas pelo Plenário, nos 
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – Quero cumprimentar todos e todas que nos 
acompanham.

Atrasamos um pouco a abertura desta sessão, 
que, impreterivelmente, começa às 14 horas, por con-
ta da sessão do Congresso. E, agora, retomamos os 
trabalhos aqui, no plenário do Senado Federal. 

Mais uma vez, cumprimento todos os que nos 
acompanham em suas casas.

Pela ordem...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Senadora Vanessa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – É para 
solicitar a minha inscrição para o período de comuni-
cações inadiáveis.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª, Senadora Vanessa, está inscrita para 
uma comunicação inadiável.

Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela or-

dem. Sem visão da oradora.) – Caro Presidente Jor-
ge Viana, Senadoras e Senadores, eu queria fazer o 
registro de que continua em greve de fome, desde a 
segunda-feira, um ex-comissário de bordo da Varig, 
com 32 anos de trabalho.

José Manoel da Costa tem 67 anos e, ao iniciar 
essa greve de fome no Aeroporto Santos Dumont, no 
Rio de Janeiro, procurou não apenas sensibilizar a 
Justiça, mas também os responsáveis pela situação 
de penúria, de dificuldades graves que os aeronautas 
enfrentam.

Eu tenho recebido, como o Senador Paim, que 
já se manifestou segunda-feira, além dos Senadores 
Alvaro Dias e Eduardo Suplicy, muitas mensagens de 
ex-comissários da Varig, como Vilmar Mota e Elcion 
Zingano, que estão permanentemente lutando pela 
recuperação de um direito. E eles, que estava se reu-
nindo na sede do prédio do Instituto Aerus, no Rio de 
Janeiro, não puderam mais fazer as reuniões, porque 
o interventor, José Pereira, simplesmente mandou 
cortar a luz.

Como se não bastasse eles receberem apenas 
8% das aposentadorias devidas, esses aposentados, 
muitos em péssimas condições de saúde, foram proi-
bidos de fazer essa mobilização e impedidos, ainda 
que temporariamente, de voltar ao prédio que um dia 
serviu de escritório enquanto trabalhavam.

Pelas redes sociais, recebi, inclusive, o clamor de 
Graça Carrilho, que mora no Rio de Janeiro. Ela recla-
ma do descaso das autoridades com as manifestações 
daqueles que não têm dinheiro para medicamentos 
nem alimentos; são vítimas da Justiça e dos governos. 

João Sobreira Rocha, morador de Goiânia, tam-
bém me enviou uma mensagem por e-mail: “Como 
ficarão os aposentados e pensionistas do Aerus, em 
meio às mobilizações que se espalham pelo Brasil?” – 
pergunta ele, ao lembrar que o pleito dos aposentados 
se arrasta por quase uma década.

E eu faço também a mesma pergunta do João 
Sobreira Rocha: “E como ficam os aposentados e 
pensionistas do Aerus? E agora? Enquanto se de-
cide se a reforma política sai mesmo do papel via 
plebiscito, aposentados morrem sem garantia de di-
reitos básicos!”

No mês passado, cinco beneficiados do falido 
Fundo Aerus morreram! As mortes ocorreram após um 
ofício encaminhado aos aposentados, informando que 
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as distribuições das antecipações de rateio do fundo 
seriam suspensas.

É uma injustiça! Eu lamento muito que o recesso 
do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal tenha 
iniciado sem que a mais alta Corte do País tenha re-
tomado o exame da defasagem tarifária, iniciado com 
o julgamento na sessão do dia 8 de maio, quando a 
Ministra Cármen Lúcia fez um parecer e um voto ex-
tremamente competente e detalhado, dando ganho de 
causa à companhia, mas, sobretudo, aos aeronautas 
que integram o Fundo Aerus.

Imagine, Senador Jorge Viana: esse aeronauta, 
José Manoel da Costa, durante 32 anos, pagou reli-
giosamente a contribuição para o fundo e, agora, não 
recebe nada daquilo que pagou.

Então, essa greve de fome é simbólica e nós 
estamos aqui solidários À ação dos representantes 
dos remanescentes do Fundo Aerus, que têm todo 
o direito.

Como a companhia Varig nasceu no Rio Grande, 
como gaúcha, assim como o Senador Paim, que tam-
bém tem se envolvido muito na questão, faço questão 
de apresentar, neste momento, minha solidariedade. 
E agradeço muito a V. Exª, que também reconhece a 
importância da mobilização dos aeronautas do Fun-
do Aerus.

Muito obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Cumprimento V. Exª, Senadora Ana Amélia.
De fato, é uma situação terrível a que vivem vários 

ex-trabalhadores da Varig, que foi uma marca nacional, 
um patrimônio nacional.

Minha solidariedade à senhora, ao Senador Paim 
e a todos que se posicionam favoráveis e solidários 
com essas pessoas que, agora idosas, lutam por di-
reitos que lhes foram tirados.

No Acre, também há pessoas que dedicaram sua 
vida... Foram pilotos de avião e hoje estão começan-
do ou tentando começar uma nova vida, já sem idade 
adequada, para tentar sair de uma situação de abso-
luta injustiça em que se encontram.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Sr. Presidente, o Senador Cristovam é o orador 
inscrito. Eu já conversei com ele e lhe disse que eu 
tenho um compromisso, que nós, a Procuradoria da 
Mulher do Senado e da Câmara, temos uma audiência 
com a Ministra Eleonora Menicucci e ele me permitiu, 
se V. Exª assim também permitir, iniciar falando como 
oradora para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O problema todo é que V. Exª já está no art. 17, 
por ter...

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Mas é uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª falaria para uma comunicação inadiável, 
mas eu tenho que dar a palavra ao Senador Cristovam...

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Mas eu creio que não há nenhum problema em 
ela falar, até porque...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Está perfeito. A Mesa acata a sugestão por conta 
do compromisso da colega.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– A Senadora Ana Amélia falará como segunda. Então...

Mas, Senador, apenas para falar no seu nome, 
como o senhor até sugeriu, para manifestar o nosso 
pesar e o de toda a cidade de Brasília pelo falecimento 
dessa figura emblemática daqui que é o Jorge Ferreira, 
que eu considero seu irmão e irmão de todos nós. Eu 
creio o senhor vai ler a moção.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Cristovam, eu não tive, pela perda, co-
ragem de usar a tribuna hoje. Vou tentar fazê-lo, mas 
sei que o Senador Rodrigo Rollemberg já foi à tribuna 
e, certamente, falou em nome de todos nós. V. Exª 
acompanhou comigo, diariamente, varias vezes por 
dia, à noite, a situação de saúde do Jorge.

Lamentavelmente, foi uma perda irreparável para 
todos nós, para a cultura, para a história de Brasília, 
e eu, com a licença da Senadora Vanessa, queria ler 
o requerimento que V. Exª apresentou, e eu subscre-
vo, nós dois apresentamos, que é uma maneira de 
homenagear essa figura tão especial, apaixonada 
por Brasília, apaixonada pela cultura, pela vida, que 
nos deixou.

A família atrasou o velório para que os médicos 
pudessem fazer a retirada de órgãos de Jorge Ferrei-
ra, meu irmão, amigo, nosso amigo-irmão, porque ele 
era um doador. Então, mais um gesto de grandeza de 
sua família.

Então eu queria ler aqui:

Requeremos, nos termos do art. 218 do Regi-
mento Interno e de acordo com as tradições 
da Casa, voto de pesar, com apresentação 
de condolências à família de Jorge Ferrei-
ra, cidadão honorário de Brasília, escritor, 
sociólogo, empresário, letrista, fundador de 
12 dos mais badalados bares e restauran-
tes de Brasília.

É lido o seguinte na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Jorge Ferreira, nascido em Cruzília – como ele 
falava e transformava em poesia essa paixão também 
por Minas Gerais e por Brasília –, no sul de Minas, gra-
duado em Ciências Sociais pela Universidade Federal 
de Juiz de Fora, mudou-se para Brasília no começo 
dos anos 80.

Escritor, sociólogo, empresário, fundou doze res-
taurantes e bares aqui em Brasília, entre eles o Bar 
Brasil, o Bar Brasília, o Armazém do Ferreira e o his-
tórico Feitiço Mineiro, que foi palco de encontro da cul-
tura e da política, um endereço da redemocratização 
do País, estabelecimentos que se tornaram redutos 
da classe política e artística da cidade, além de apre-
ciadores da boa música e de ambientes de uma con-
versa inteligente.

Recebeu o título de Cidadão Honorário de Bra-
sília em reconhecimento à criação de um importante 
espaço cultural, que é o Feitiço Mineiro, onde foram 
realizados mais de 10 mil shows e espetáculos, com 
apresentações de grandes músicos nacionais e reve-
lações de músicos locais, assim como pelo apoio ao 
lançamento de CDs como o Balé das Almas, de Zebeto 
Corrêa, apoiado pela Souza Cruz, em 2012. Escritor, 
é autor de dois livros, Rio Adentro e Livro de Causos, 
de poemas e crônicas.

Jorge encontrava-se internado havia quinze dias 
num hospital do Rio de Janeiro. Depois de sofrer um 
AVC, sua situação se agravou e, em 2 de julho, fale-
ceu, deixando a mulher, sua sempre companheira, e 
três filhos, além de uma legião de amigos, entre os 
quais nos incluímos.

Pelos relevantes serviços prestados à cultura, ao 
entretenimento, à vida da cidade de Brasília e a todos 
nós, solicitamos que sejam encaminhadas à família do 
Jorge as nossas mais justas homenagens.

Então, daqui, eu queria, Senador Cristovam, pas-
sar, em nome de todos os colegas, esse sentimento 
de perda, porque são os mistérios da vida. Eu não sei 
por que uma pessoa tão boa, com 54 anos, vai embo-
ra, quando há tanta gente que não contribui em nada 
para um mundo melhor. Mas são os mistérios da vida. 
Por sorte, estou na Presidência hoje e posso fazer... 

Este requerimento depende de votação, cujo en-
caminhamento poderão fazer uso da palavra as Srªs 
e os Srs. Senadores. 

Para encaminhar a votação, concedo, então, a 
palavra ao Senador Cristovam.

Só um minuto mais, Senadora Vanessa. 
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 

Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Senador, 
apenas para dizer, como orador daqui, que existem 
pessoas que, quando se vão, deixam muitos amigos 

sentindo a sua falta e outros que, quando se vão, dei-
xam muita falta na cidade. O Jorge conseguiu as duas 
coisas. Ele não só é um grande amigo de centenas ou 
milhares de brasilienses, assim como de gente de fora 
de Brasília, do Brasil inteiro, como do próprio Presidente 
Lula, de Ziraldo e muitos outros, mas ele também era 
uma figura emblemática da sociedade, como um em-
presário de muito sucesso, como um animador cultural 
da cidade e como um batalhador pela democracia, pelo 
Partido dos Trabalhadores, em que ele sempre militou.

Houve momentos em que Feitiço Mineiro significa-
va luta pela democracia. Quando a gente dizia “Vamos 
ao Feitiço Mineiro?”, a gente não estava lembrando 
apenas de um restaurante, mas de ir para uma verda-
deira tribuna, para uma trincheira. O Feitiço Mineiro, 
que ele criou e dirigiu, era uma trincheira de todos nós 
que lutávamos pela democracia no Distrito Federal.

Por isso, fica aqui manifestado o nosso sentimen-
to de pesar que eu, assim como V. Exª, gostaria que 
fosse transmitido à família dele. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Coloco o requerimento em votação.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Eu queria dizer, Senador Cristovam, que ele ti-

nha tanto amor por esta cidade... Esta cidade nasceu 
diferente das outras. As cidades do mundo inteiro – eu, 
como ex-prefeito, gosto de estudar o surgimento das 
cidades – nasceram em volta de mercado, mas esta 
cidade não tinha mercado. Então ele falou: “Vou fazer 
um mercado”. E fez um mercado fantástico aqui em 
Brasília. Ele andou o mundo inteiro fotografando mer-
cados, comprando peças e trazendo-as. Eu o ajudei e, 
inclusive, ia com ele durante a obra. Ele nos ajudou a 
fazer um mercado em Rio Branco. Ele ficava na minha 
casa. É uma pessoa indescritível. 

Então, o amor por Brasília ele deixou. Inclusive, 
ficou uma simbologia. A cidade não tinha mercado e 
ele falou: “Vou fazer um mercado para Brasília”.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – É verdade.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – E está aí, um mercado na 509, na W3. 

Então, é uma perda muito grande. Ele substituiu 
o Poder Público em muitos momentos, como anima-
dor cultural, promovendo eventos culturais na cidade, 
dando vida a Brasília, do melhor jeito, trazendo essa 
paixão do mineiro pelo Brasil, de que ele sempre se 
orgulhava e que traduzia nos seus livros de poesia.

É um poeta. Mas, como ouvi o Senador Sarney 
dizer outro dia, quando fiz aqui uma homenagem a um 
poeta acreano que tinha falecido, os poetas não morrem. 
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Verdade.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Então, isso é uma sabedoria que o tempo traz 
e eu, aqui, peço emprestada essa frase do Presidente 
Sarney para dizer que os poetas não morrem e que 
Jorge vai seguir vivo, bem vivo, no meio de todos nós.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Muito obrigado, Senador.

Mudando um pouco de assunto, eu gostaria de 
sugerir que, na pauta, em algum momento, os Sena-
dores discutissem esse fato extremamente grave que 
aconteceu com o avião do Presidente Evo Morales. 
Isto é um acinte a toda a América Latina: o avião de 
um Presidente não ter permissão para pousar? Isso é 
de uma gravidade imensa nas relações internacionais. 
Ainda mais não ter permissão para pousar porque es-
taria conduzindo um cidadão norte-americano que os 
Estados Unidos pedem que seja devolvido, porque ele 
está querendo se asilar em algum lugar, está numa 
parte de transição do aeroporto de Moscou.

Suponhamos que fosse verdade que ele esti-
vesse no avião do Presidente Evo Morales, ele não é 
nenhum bandido, não é nenhum assassino. Ele está 
sendo procurado porque denunciou alguns fatos do 
governo norte-americano.

Impedir que esse avião desça sob esse argumento 
é algo extremamente grave, que fere, a meu ver, não 
apenas a Bolívia, mas todos nós latino-americanos. 
Aliás, fere todos os cidadãos do mundo que defendem 
a soberania das nações.

Então, eu gostaria que entrasse na pauta, em al-
gum momento, se, pelo Regimento, for possível, uma 
discussão sobre esse assunto. Eu tenho certeza de 
que a Senadora Vanessa quer discutir isso, que o Se-
nador Inácio Arruda quer discutir esse assunto, assim 
como outros, até para tirarmos daqui ou da Comissão 
da Relação Exteriores uma posição de denúncia, de 
por que esses países fizeram isso com o avião de um 
Presidente latino-americano eleito democraticamente 
pelo voto.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Cristovam, eu também fiquei surpreso. 
Acompanhei esse episódio desde a madrugada, que 
é absolutamente lamentável, pois, inclusive, pôs em 
risco a vida do Presidente Evo Morales, porque não 
se permitir que um avião possa reabastecer – o avião 
precisava reabastecer para seguir viagem para a Amé-
rica do Sul – é pôr em risco, e do pior jeito, porque, se 
havia alguma desconfiança, que o avião reabastecesse 
e que a segurança do Presidente fosse preservada. E, 
óbvio, se houvesse alguém ilegal no avião na hora de 
sair, pode-se fazer.

Eu acho que esse tipo de situação autoritária é de 
um mundo que eu pensei que tivesse ficado para trás. 
Eu vivi um episódio dentro do avião presidencial, com 
o Presidente Lula. Eu pensei que só alguns países do 
mundo ainda agiam dessa maneira. Nós íamos para 
a Índia e eu estava na cabine quando o comandante 
do avião pediu autorização para passar no espaço 
aéreo do Irã. Estávamos com o Presidente. Ele falou 
“o VIP está a bordo”. Quer dizer, o Presidente da Re-
pública do Brasil estava a bordo. Estou contando um 
episódio. E não foi autorizado. Tive de fazer um des-
vio não em cima do território. Ele falou “não passa” e 
deu uma margem para o avião presidencial do Brasil 
passar longe de Teerã.

Então, há essas situações no mundo. Mas, como 
o Irã estava vivendo uma situação atípica, eu falei “bem, 
é compreensível”. Então, eles mandaram que houvesse 
um desvio, numa viagem longa, que poderia pôr em 
risco. O avião do nosso Presidente, lamentavelmente, 
não tinha tanta autonomia assim, mas foi feito o desvio. 
Agora fizeram uma coisa pior: negar um aeroporto para 
que um avião com um Presidente da República, eleito 
democraticamente, pudesse fazer o reabastecimento.

Eu acho que é uma situação sobre a qual órgãos 
de segurança do mundo, que representam as nações 
do mundo, as nações livres e democráticas, precisam 
se manifestar, inclusive o nosso Congresso, como 
bem faz V. Exª.

Então, eu passo a palavra à Senadora Vanessa.
Consulto V. Exª, pois o Senador Rodrigo Rollem-

berg solicita que possa assinar o requerimento de voto 
de pesar pelo falecimento de Jorge Ferreira. Eu falei 
que falaria com V. Exª.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Sem nenhum problema. E aproveito para comunicar 
que eu, segundo inscrito para falar, vou substituir a mi-
nha fala pela da Senadora Ana Amélia, que é a décima 
primeira inscrita para falar.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Está bem.

Então, fica o requerimento subscrito por V. Exª, 
por mim e pelo Senador Rodrigo Rollemberg, com voto 
de pesar, já que o Rodrigo, ontem, fez o registro aqui.

Mais uma vez, meus sinceros votos de pesar para 
a família desse querido irmão Jorge Ferreira.

Com a palavra, V. Exª, Senadora Vanessa, com 
o pedido de desculpas pela impertinente demora, mas 
as duas situações...

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão 
da oradora.) – Imagine, Sr. Presidente! São situações 
extremamente sensíveis e merecedoras de um debate 
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nesta Casa. Exatamente por essa razão, Sr. Presidente, 
quero reforçar aqui o pedido do Senador Cristovam.

Eu acho até que o Senador Cristovam, o Sena-
dor Inácio, V. Exª e eu poderíamos, perante a Mesa, 
dar entrada e protocolar um requerimento, primeiro, 
de solidariedade ao Presidente Evo Morales. O que, 
de fato, aconteceu não conheço. Eu nunca ouvi nada, 
nenhuma narrativa de um episódio semelhante a esse 
que aconteceu com o Presidente da vizinha Bolívia – 
aliás, é vizinha do seu Estado.

V. Exª acaba de relatar um fato ocorrido com o 
Presidente Lula no Irã. Ali, Sr. Presidente, creio eu, 
pode ter até havido uma preocupação maior com a 
segurança do Presidente Lula, em decorrência do mo-
mento de insegurança e de conflito que aquele país 
vivia. Então, talvez, Sr. Presidente, esse tenha sido um 
cuidado maior com a integridade do Presidente Lula.

Entretanto, o Presidente da Bolívia, Evo Morales, 
pediu autorização para parar e abastecer o avião, mas 
isso não foi permitido. Sr. Presidente, por que isso não 
foi permitido? Porque havia – e aqui chega o Senador 
Inácio Arruda – a suposição de que pudesse estar lá 
aquele senhor americano, aquele cidadão americano 
que fez uma denúncia contra atos de espionagem dos 
Estados Unidos na rede de Internet do mundo inteiro. E 
se lá ele estivesse, como disse o Senador Cristovam? 
E se lá ele estivesse? O espaço de um presidente é 
como o espaço de uma embaixada, é inviolável! É in-
violável, Sr. Presidente! Então, lamento.

A Espanha fez pior. A Espanha comunicou que 
autorizaria a parada do avião presidencial boliviano, 
contanto que permitissem que o avião fosse vistoria-
do e revistado, Sr. Presidente. Veja bem: é o absurdo 
dos absurdos!

Então, Senador Inácio Arruda, o que estamos a 
debater aqui é que seria importante que V. Exª, que le-
vantou esse fato há pouco na Comissão do Congresso 
Nacional, pudesse dar entrada em algum requerimen-
to, em alguma coisa, para que, na hora da Ordem do 
Dia, o Senado Federal pudesse debater essa matéria 
tão grave, tão delicada! É algo que é muito mais que 
um constrangimento. É inadmissível o que aconteceu 
contra o Presidente da Bolívia! E a mesma coisa po-
deria ter sido feita contra o Presidente do Equador, 
contra a Presidenta Dilma, contra qualquer presidente 
de qualquer país. Então, estamos defendendo não só 
o Presidente Evo Morales, mas também a instituição, 
a autoridade que tem qualquer presidente de qualquer 
país do mundo.

Mas, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Se-
nadores, ontem, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou 
uma nota técnica em resposta à solicitação feita pela 
Presidenta Dilma sobre a possibilidade e a capacidade 

de os Tribunais Regionais Eleitorais de todos os Esta-
dos brasileiros levarem a cabo um plebiscito e qual o 
tempo levariam para organizar esse plebiscito. A res-
posta foi a de que, no mínimo, seriam 70 dias, o que 
cresce a opinião – podemos até dizer que já estamos 
chegando, quem sabe, a uma constatação – de que, de 
fato, não teríamos tempo suficiente para a realização 
do plebiscito. De fato, não teríamos tempo, creio, para 
fazer um plebiscito de tamanha envergadura. Continuo 
defendendo o plebiscito. Se não há tempo agora, vamos 
ver uma data futura para fazê-lo, porque é importante, 
repito, envolver a população nesse debate. Então, se 
não der para fazê-lo agora...

O Congresso Nacional tem tido a capacidade 
de votar projetos importantes, projetos que dialogam 
diretamente com as reivindicações do povo brasileiro, 
e o temos feito com muita responsabilidade, com mui-
ta serenidade. Nada foi feito a toque de caixa, como 
muitos temem. Nenhum projeto que nós votamos, Srs. 
Senadores, podemos classificar como um projeto em 
que as votações tenham sido feitas de forma apressa-
da, açodada. Não podemos dizer que os projetos não 
tenham saído bem.

Ontem mesmo, votamos, em dois turnos, uma 
proposta de emenda à Constituição que trata da ficha 
limpa, que estabelece a ficha limpa para o conjunto dos 
servidores públicos municipais, estaduais, e federais. 
O projeto foi muito bem debatido. Aliás, quero, aqui, 
mais uma vez, destacar o papel do Relator, o Sena-
dor Eunício Oliveira, que fez uma busca na Casa, que 
coletou todos os projetos, sejam projetos de lei, sejam 
propostas de emenda à Constituição, e que procurou, a 
partir daquelas proposituras, elaborar seu substitutivo, 
que aprovamos aqui, à unanimidade, no dia de ontem.

Então, Sr. Presidente, da mesma forma que temos 
debatido essas matérias – repito que, ontem, votamos 
o Reitup na Comissão de Assuntos Econômicos –, 
precisamos também nos debruçar...

(Soa a campainha.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – ...sobre alguns pontos, pelo menos, da refor-
ma política.

Sobre isso, Sr. Presidente, quero dizer que li uma 
opinião da qual discordo completamente, divulgada 
num dos jornais hoje do País. É uma opinião que con-
sidero, aquela sim, manipuladora dos fatos! A opinião 
publicada ia contra a proibição do financiamento pri-
vado. Ser contra o financiamento público é ser contra 
a proibição do financiamento privado de empresas!

Ora, a população pode até ter dúvida, porque 
não vive o dia a dia da questão política, não vive por 
dentro o que é essa questão, nem sabe por dentro o 
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que ela significa e quanto custa um processo eleitoral, 
uma campanha eleitoral. Agora, quem escreveu aquela 
opinião, certamente, sabe disso e não quer que isso 
mude, quer que as empresas continuem financiando 
campanhas de Presidente, de Senadores, de Governa-
dores, de Prefeitos, de Vereadores, de todos aqueles 
que concorrem a um cargo eletivo no País.

Acho que esse é um bom debate. E devemos tra-
zer a população para esse debate. Não tenho dúvida 
nenhuma: aqui, fico com a OAB. Tenho certeza absoluta, 
convicção de que a OAB fala dentro da mais completa 
responsabilidade. A OAB é uma entidade respeitada 
no Brasil inteiro. Tenho dito isso em todo lugar. Aliás, 
ontem, o seu Presidente esteve aqui debatendo no-
vamente a matéria, dizendo a respeito do assunto, da 
importância e da necessidade de tirarmos a possibili-
dade de empresas privadas financiarem campanhas.

Repito o que disse, ontem, desta tribuna: ainda 
como Deputada, Senador Inácio Arruda, apresentei um 
projeto de lei que não proibia a doação de empresas, 
de pessoas jurídicas...

(Soa a campainha.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – ...às campanhas eleitorais, mas que previa 
que essa doação poderia ser feita tão somente a um 
fundo partidário e, depois, seria distribuída a todos os 
partidos políticos de igual forma. Para quê? Para não 
ligar nenhum partido e nenhum candidato a qualquer 
doação de qualquer empresa e de qualquer segmento.

Então, acho que, com ou sem plebiscito, agora, 
neste momento, nós precisamos aprofundar esse debate, 
assim como, repito, o debate sobre a representação de 
gênero no Parlamento brasileiro, Senador Inácio Arruda.

Agora mesmo, algumas Deputadas e eu, repre-
sentando a Procuradoria da Mulher do Senado, fare-
mos uma reunião com a Ministra Eleonora Menicucci. 
O Brasil, País que tem a sétima economia do mundo, 
8,5 milhões de quilômetros quadrados e quase 200 
milhões de habitantes, não pode continuar a conviver 
com percentual tão pequeno e vergonhoso de partici-
pação feminina no Parlamento!

(Soa a campainha.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Aqui, há apenas um dígito – 8% é a média 
nacional – contra a grande maioria dos países, que já 
chegou a quase 30%. Vinte e dois por cento é a média 
mundial, e o Brasil amarga 8%.

Então, acho que esse debate também tem de 
estar presente na sociedade, porque democracia não 
existe se não há espaço de participação efetiva das 
mulheres, principalmente nas instâncias de poder.

Muito obrigada, Senador.

Durante o discurso da Srª Vanessa Grazziotin, 
o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inácio Arruda.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Nós é que lhe agradecemos, Senadora Va-
nessa Grazziotin.

Convido para fazer uso da palavra a Senadora 
Ana Amélia, em permuta com o Senador Cristovam 
Buarque.

Enquanto S. Exª alcança a tribuna do Senado, 
quero também fazer referência a esse episódio.

A Senadora Ana Amélia, o Senador Cristovam, a 
Senadora Vanessa e o Senador Moka conhecem a atu-
ação da Comissão de Relações Exteriores do Senado 
Federal, são destacados membros dessa Comissão. 
Eu tenho a opinião de que o Parlamento brasileiro não 
pode deixar passar essa situação.

Estou oferecendo requerimento, para que a gen-
te possa se posicionar, se não repudiando esse ato 
absurdo, pelo menos prestando nossa solidariedade 
ao Presidente Evo Morales, que teve sua vida coloca-
da em risco pela atitude absolutamente inexplicável 
da Espanha, de Portugal, da Itália e da França, que 
anunciaram, Senadora Ana Amélia, problemas técni-
cos para impedir o pouso do avião presidencial. É algo 
absolutamente inaceitável que ocorra nos dias de hoje.

Por isso, vou oferecer requerimento ante o pro-
nunciamento que já fiz há pouco no Congresso Nacio-
nal e também os depoimentos prestados aqui pelos 
nossos colegas Senadores que estão participando da 
sessão neste momento.

Com a palavra, a Senadora Ana Amélia, do PP 
do Rio Grande do Sul.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – A po-
lítica externa também tem razões que a própria razão 
desconhece, Senador Inácio Arruda. Não tenho dúvida 
também de que a Comissão de Relações Exteriores 
desta Casa, sob o comando do Senador Ricardo Fer-
raço, manifestar-se-á. O Senador Cristovam a ela está 
ligado, e V. Exª também. Faremos uma manifestação 
formal a respeito desse episódio.

Hoje de manhã, Senador Inácio, Senador Moka, 
Senador Cristovam, caros telespectadores da TV Se-
nado e ouvintes da Rádio Senado, prestei muita aten-
ção nos cartazes de todas as manifestações de rua e 
não encontrei em nenhum deles, Senador Cristovam, 
alguma referência a plebiscito, a sistema de voto – dis-
trital, misto, puro, distritão, referendo –, a financiamento 
público de campanha. Não! Neles encontrei referência 
a uma saúde melhor, a uma educação melhor, à re-
dução da tarifa da passagem e à redução do pedágio 
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e referências contra a corrupção. Então, parece que 
está passando ao largo das ruas uma questão que é 
suscitada por esta Casa e que, há muito tempo, vem 
sendo discutida e examinada. Até se diz que a reforma 
política é a mãe de todas as reformas.

Nós temos um compromisso, sim, mas é um com-
promisso institucional inerente da natureza do nosso 
mandato. Assim como nós votamos matérias muito 
relevantes, como a destinação dos royalties para a 
educação, Senador Cristovam – V. Exª tanto tem de-
dicado sua vida a essa causa –, podemos, sim, tomar 
as decisões, Senador Moka. V. Exª veio da Câmara – 
V. Exª estava na Câmara dos Deputados e agora está 
no Senado – e sabe que, aqui, podemos votar essas 
matérias com tranquilidade, porque sobre muitas de-
las existe consenso. Quanto àquelas sobre as quais 
não há consenso, vamos para o voto. Esse é o siste-
ma mais simples.

Aliás, na segunda-feira, o nosso Líder Francisco 
Dornelles, assomou à tribuna pra tratar desse assunto 
e falou com muita franqueza. Ele tem uma grande ex-
periência, tem a política no seu DNA. É sobrinho-neto 
de Getúlio Vargas, é sobrinho de Tancredo Neves. O 
que mais é preciso para haver naquele corpo do Se-
nador Francisco Dornelles tanta experiência e tanta 
sabedoria política? Ele falou muito sobre isso.

A proposta de plebiscito sobre tão complexa e 
importante reforma política, que chegou ao Congres-
so via mensagem da Presidente Dilma Rousseff, não 
pode ser vista como solução mágica para os proble-
mas políticos do nosso País, nem como resposta às 
insatisfações populares, principalmente após avaliação 
criteriosa e lúcida da Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral, Ministra Cármen Lúcia, sobre o prazo mínimo 
de 70 dias para viabilizar a consulta pública. Em nota 
oficial, a Ministra cita empecilhos legais e políticos para 
a realização dessa consulta popular.

Acho que nosso sistema político está ultrapassa-
do e merece, sim, urgentes reformas! E sou favorável 
às manifestações sociais expressas por meio de voto 
sobre assuntos de interesse social e político, como 
é o caso de plebiscitos, desde que esses não sejam 
usados como truques ou manobras para mostrar uma 
coisa diferente da realidade que estamos vivendo.

A mensagem da Presidente, entregue ontem 
pelo Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, e pelo 
Vice-Presidente da República, Michel Temer, sugere 
que o plebiscito sobre a reforma política aborde, no 
mínimo, cinco temas: financiamento público ou priva-
do de campanha; sistema eleitoral, voto proporcional 
ou distrital; continuidade ou não da suplência para 
Senador; fim ou não do voto secreto em deliberações 

do Congresso; e continuidade ou não de coligações 
partidárias proporcionais.

Eu acrescentaria, Senador Moka, Senador Cris-
tovam, Senador Inácio: por que não discutir se o voto 
deve ser facultativo, e não obrigatório, como o é hoje? 
Eu acho que seria muito mais democrático se nós ade-
ríssemos ao voto facultativo.

Muitos Senadores, como Ivo Cassol, Cristovam 
Buarque, Alvaro Dias, Cícero Lucena, Ataídes Oliveira, 
Rodrigo Rollemberg e outros, têm feito, desde o início 
desta semana, nesta tribuna, avaliações esclarecedo-
ras sobre os motivos que fazem aumentar as dúvidas 
sobre o atual modelo de plebiscito proposto pela Pre-
sidente da República. Como bem explicou o Senador 
Francisco Dornelles, seriam necessárias, no mínimo, 
30 questões sobre a reforma política no plebiscito para 
os ajustes serem completos, com resultados práticos. 

É um assunto complexo, de responsabilidade 
das instituições democráticas, como esta Casa. Por 
isso, não podemos terceirizar, ou transferir, ou colo- ou colo-
car sobre os ombros da população todo o peso e uma 
responsabilidade que é especialmente nossa, 
das instituições democráticas.

Concordo com as escolhas de regimes ou 
sistemas de governo, como ocorreu em 1963 e 
1993. Naqueles anos, a população foi consultada 
para decidir entre o parlamentarismo ou o presi-
dencialismo e, anos mais tarde, para opinar sobre o 
melhor sistema de governo: monarquia, parlamenta-
rismo ou república. Apoio as consultas populares 
para avaliar se o Brasil quer o comércio de armas de 
fogo, por exemplo, como ocorreu em 2005.

Também acho válido, Senador Cristovam – já 
lhe concedo o aparte –, ouvir as populações do Acre 
e do Pará sobre preocupações regionais: um novo fuso 
horário, como ocorreu em 2010, ou a divisão e criação 
de novos Estados (Carajás e Tapajós), no Pará, hipó-
tese levantada em 2011.

No caso da reforma política, a situação é muito 
diferente. É um tema complexo, e já há avalia-
ções amadurecidas pelas instituições especializadas. 
Também, os próprios especialistas em Direito Consti-ambém, os próprios especialistas em Direito Consti-
tucional são muito claros nas avaliações que fazem a 
respeito da situação.

Louvo a manifestação do ex-Presidente do Su-
premo Tribunal Federal, Ministro Ayres Britto, que foi 
muito claro e que didaticamente explicou a diferença 
entre plebiscito e referendo, recomendando que o ideal 
seria o Congresso votar e submeter a um referendo. 
Esse seria o caminho mais correto.

Mas, com muito prazer, concedo o aparte ao 
Senador Cristovam Buarque, saudando os represen-
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tantes anistiados da Empresa de Correios, que estão 
visitando o Senado Federal na tarde de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Mais precisamente, Senadora Ana Amélia, 
são representantes do Sindicato dos Trabalhadores 
dos Correios do Estado Rio de Janeiro e de São Paulo 
que nos estão visitando. 

Daqui a pouco, na Ordem do Dia, vamos fazer 
referência ao projeto de lei da Deputada Maria do Ro-
sário, hoje Ministra, que trata de anistiar os trabalha-
dores dos Correios que foram punidos em movimentos 
grevistas e em outros planos no nosso País.

Então, V. Exª faz uma referência muito correta. 
Eles estão aqui também na busca de seus direitos.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Aos nos-
sos visitantes, que estão em causa, hoje, na pauta. 

Com prazer, concedo um aparte ao Senador 
Cristovam Buarque. 

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) 
– Senadora Ana Amélia, nenhum democrata, como 
a senhora, como eu e como tantos outros, pode ser 
contra o instituto do plebiscito. Agora, nenhum demo-
crata sério pode aceitar a manipulação de um instituto 
tão nobre como é o plebiscito para consultar o povo. 
E a proposta que está aí não é séria. Ela não respeita 
o instituto, a sacralidade do instituto do plebiscito. Ela 
passa a clara sensação de manipulação, em primeiro 
lugar, ao dizer: “O Congresso não faz as coisas.” Aí 
põe duas perguntas sobre temas que estamos termi-
nando de discutir, que é o fim da suplência e o fim do 
voto secreto. É questão de dias ou de horas. Não pre-
cisa de plebiscito. Além disso, é claro que o povo quer 
isso. Não precisa perguntar. No caso do financiamento 
público de campanha ou não, deve-se explicar como 
é isso. Não se pode perguntar, Senador Inácio, sobre 
financiamento público ou não. Depende de quem vai 
receber o dinheiro do público. Como será distribuído? 
Igualmente para cada candidato? Proporcional ao nú-
mero de Deputados? E aí já sabemos quais os partidos 
que vão receber muito dinheiro e os que vão receber 
pouco. Não está claro. E, nessas condições, é óbvio 
qual será a resposta: contra o financiamento público. Só 
que, em relação a contra o financiamento público, nós 
temos que saber como será o financiamento privado. 
Continuar como está hoje é um desastre. Grande parte 
da corrupção vem do atual sistema de financiamento. 
É preciso de um novo. Esse novo exige uma reflexão 
muito grande, exige um cuidado muito grande, exige 
estudos que eu defendo que sejam feitos pela televisão. 
Todo mundo sabendo a posição de cada um.

(Soa a campainha.)

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – Eu 
pediria um tempinho só. Reconheço a dificuldade de 
fazermos isso aqui dentro do Congresso, pelo nosso 
instinto de sobrevivência que nos prende à próxima 
eleição. Por isso, temos que criar algum mecanismo 
de consulta a um grupo de pessoas que jamais serão 
candidatos por pelo menos oito ou dez anos seguidos. 
Eles elaborarão um projeto que, claramente, pelo me-
nos se imagina, transfira para cá as propostas do povo 
nas ruas. E aí submetemos ao referendo. O povo tem 
o direito de dizer não. Aí a gente rasga e faz outro, e 
o Congresso vai aprender. Mas o que me preocupa é 
que não se está percebendo que entre a passeata, com 
suas reivindicações, e os palácios, onde as leis são 
feitas – palácio não no sentido pejorativo; no sentido 
de escritório político –, existem os palanques. E os pa-
lanques foram queimados. Estamos em um momento 
em que os partidos que representam os palanques não 
estão atendendo à intermediação entre a passeata e 
o palácio. Nenhuma passeata faz a revolução. Ela pro-
voca a revolução. Mas a revolução sai de alguns líde-
res que colocam no Diário Oficial as leis que refletem 
o que o povo quer. A gente está com uma dificuldade 
profunda de legitimidade para fazer isso. A saída pode 
ser um grupo especial. Senador Inácio, hoje eu estive 
na Câmara, e está circulando uma proposta para que, 
na eleição de 2014, alguns dos candidatos a Deputado 
digam que são candidatos a estatuinte, constituinte, 
e que sejam votados com essa finalidade, sem poder 
ser candidato depois.

(Soa a campainha.)

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Muitos aqui desta Casa talvez queiram isto, ou seja, 
prestar um serviço ao País mesmo interrompendo sua 
carreira. O fato é que temos muitas ideias do que fazer, 
mas uma está clara que não presta: um plebiscito, que 
vai manipular, sabendo-se o resultado. Um plebiscito 
farsa. Ou se faz um plebiscito completo, com as 30 per-
guntas que sugeriu o Senador Dornelles – e eu listei 
também a opção de outras, e é complicado –, ou ela-
boramos aqui dentro, com um grupo especial, sem os 
vícios da próxima eleição, e submetemos depois a um 
referendo. Eu não entendo porque o Governo insiste 
nessa ideia do plebiscito. Todo mundo hoje já sabe que 
não serve para nada, a não ser para dar a impressão 
de que o Governo está fazendo alguma coisa.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito 
obrigada, Senador Cristovam Buarque. Eu queria que 
o seu aparte ficasse integrado a este meu pronuncia-
mento, além de lhe agradecer pela qualificação que 
dá a essas minhas modestas palavras.
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Imagine, Senador Cristovam, se a população 
desta nossa querida Brasília questiona, e com razão 
e lógica, a construção de um estádio tão bonito e tão 
grande com recurso público, para um ato que é mui-
to brasileiro, da nossa cultura, que é o futebol, se ela 
questionou o uso desse dinheiro, porque está faltan-
do na saúde, o senhor imagine, Senador, em relação 
ao financiamento público de campanha. Não se sabe 
quais os que vão ganhar, nem como vai ser distribuído 
um dinheiro que está faltando também para a saúde, 
para uma instituição ou para uma atividade em relação 
a qual ela tem dúvidas e não tem confiança.

(Soa a campainha.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Então, 
também por isso, essa circunstância leva a que a po-
pulação desaprove essa questão relacionada a finan-
ciamento público.

O que nós temos que fazer, com relação às cam-
panhas, é como já fizemos. As campanhas tinham show-
mício, distribuíam camisetas, chaveirinhos, calendários, 
uma série de coisas caras. Artistas famosos estavam 
alegrando os comícios de muitos candidatos que tinham 
poder. Isso tudo foi cortado, mas se pode cortar ainda 
mais, Senador Cristovam. Muito mais. Pode-se fazer 
uma campanha extremamente modesta, com qualidade 
e com simplicidade. Acho que o caminho mais lógico 
é esse, e isso é possível, sim, pelo exemplo que já ti-
vemos de muitos Parlamentares.

Eu queria destacar também que a Câmara e o Se-
nado criaram comissões exclusivas para amadurecer o 
modelo de reforma política mais indicado ao novo Brasil.

(Soa a campainha.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – A Comis-
são Especial do Senado – aliás, presidida pelo nosso 
Líder, Francisco Dornelles – sobre essa matéria, elabo-
rando estudos e sugestões importantes, está pronto. Não 
é preciso fazer. Já está na boca do forno para ser votado.

No conjunto das medidas sugeridas, estão o sis-
tema eleitoral, o sistema de voto – inclusive candidato 
avulso –, o voto obrigatório ou não, as avaliações sobre 
suplência de Senadores – que não pode ser parente 
até o terceiro grau –, o financiamento público de cam-
panha, a indicação dos candidatos em lista aberta ou 
fechada e inúmeros outros temas comuns.

É uma agenda que já foi discutida em 2011. Te-
mos ainda projetos em tramitação nesta Casa que tra-
tam desse tema. O plebiscito, a meu ver, é um atraso, 
deixando as aprovações importantes para depois de 
setembro e, assim, impedindo a validade das regras 
já nas eleições de 2014.

(Interrupção de som.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. Pre-
sidente, muito obrigada, porque estamos aqui tratando 
de matéria que está pautando a Ordem do Dia e que, 
imagino, hoje vamos votar. V. Exª está sendo genero-
so comigo. 

Apresentei, inclusive, uma sugestão de propos-
ta de emenda constitucional para possibilitar a mo-
dernização do nosso sistema político. A ideia surgiu 
após conversas, durante o período eleitoral de 2012, 
nas eleições municipais, com diferentes candidatos a 
prefeito de diversos partidos políticos da Região Sul 
e Centro-Oeste do País. É a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 48, de 2012, que está na Comissão 
de Constituição e Justiça, com a relatoria do Senador 
Luiz Henrique da Silveira. 

Essa proposta legislativa prevê uma disputa mais 
justa com o mecanismo da desincompatibilização. Isso 
é para evitar o mau uso da máquina pública em favor 
daquele candidato que está no poder e que dispu-
ta a reeleição. As atuais regras legais e a Justiça 
eleitoral têm sido impotentes para coibir o uso da 
máquina pública em favor da reeleição daquele que 
tem o comando da Administração.

(Soa a campainha.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – É, por- É, por-
tanto, uma sugestão para tornar a disputa mais equili-
brada, justa e proporcionai; eleições, portanto, mais 
democráticas.

Penso que a reforma política precisa sair dos de-
bates democráticos para ganhar o mundo real, a vida 
das pessoas, o cotidiano das pessoas. A reforma política 
é matéria ex t remamente re levante  e  engrena-
gem indispensável para o bom funcionamento 
das demais demandas da população, como saúde de 
qualidade, educação de qualidade, infraestrutura 
eficiente, principalmente nos grandes centros urba-principalmente nos grandes centros urba-
nos e em todo o Território Nacional.

A gestão eficiente dos recursos públicos, propor-
cionada por uma estrutura política representativa, de-
mocrática e funcional, é o que garantirá o atendimento 
das demandas básicas da nossa população. As pessoas 
querem respostas eficientes, com resultados práticos.

Enquanto isso não é feito, a economia sente o 
peso de decisões não tomadas e das estratégias es-
quecidas. A nossa balança comercial brasileira, por 
exemplo, acumula o pior resultado semestral dos últimos 
18 anos. O déficit já alcança US$3 bilhões no primeiro 
semestre deste ano. Por descaso com a área inter-
nacional, o Brasil está importando muito mais do que 
exportando. As vendas externas somaram US$114,5 
bilhões, enquanto as importações superam os US$117 
bilhões. Isso significa menos emprego, menos comércio, 
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menos recursos na economia brasileira. Em resumo, 
menos qualidade de vida e menos prosperidade. Tudo 
o que o brasileiro não quer.

Os especialistas em comércio exterior sabem que 
no mercado internacional, assim como em qualquer 
atividade econômica, Senador Casildo Maldaner, ou 
política, é preciso plantar muito antes de colher. Os agri-
cultores brasileiros, que estão salvando os resultados 
pífios da nossa balança comercial, sabem muito bem 
disso. O resultado comercial, não fosse o agronegócio 
brasileiro, poderia ser ainda pior. 

(Soa a campainha.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – O dólar 
já passa dos R$2,20, e a inflação persiste. Por cau-
sa da saída de investidores estrangeiros e queda na 
produção industrial, a Bolsa de Valores de São Paulo 
despencou. As pessoas estão sentindo no bolso o peso 
do custo Brasil. E não é de hoje.

Portanto, finalizo meu registro em favor da reforma 
política e do fortalecimento das instituições democrá-
ticas, pois, como bem disse a Ministra Cármen Lúcia, 
parafraseando o poeta Carlos Drummond de Andra-
de, ao citar a viabilidade do plebiscito para a reforma 
política: “Cuidado por onde andas, pois é sobre meus 
sonhos que caminhas.” Não temos o direito de passar 
por cima dos sonhos dos eleitores. Respeitá-los e ouvi-
-los, com a participação responsável das instituições, 
é o mínimo que nós podemos fazer.

Muito obrigada, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Parabéns pelo pronunciamento, Senadora 
Ana Amélia!

É um debate aceso entre nós a questão da refor-
ma política. Caberá, sim, ao Congresso Nacional, atra-
vés de suas duas Casas, Senado e Câmara, resolver 
a situação, especialmente a Câmara, porque é por ela 
que se inicia o processo frente à demanda apresentada 
pela Presidente Dilma Rousseff, que buscou examinar, 
escutar o sentimento popular que se estabelece, atra-
vés, evidentemente, de reivindicações múltiplas, mas 
elas se centraram na questão da mobilidade urbana, 
da saúde pública, da educação, da segurança pública 
e do combate à corrupção.

O Congresso vem buscando cumprir o seu papel 
corretamente, de forma justa. 

Hoje mesmo, há uma manifestação, em todo o 
País, dos profissionais de saúde, dos médicos brasilei-
ros, que reivindicam, com os demais profissionais de 
saúde, porque não é uma questão apenas dos médicos, 
os 10% das receitas correntes da União para a saúde. 
Porque Estados e Municípios já têm um compromisso 
elevado, digamos, com o seu sistema de saúde. Então, 

a União precisa entrar. É orçamento fiscal mesmo, é 
determinação de prioridade. 

Podemos dizer que a manifestação popular, o 
povo nas ruas começa a discutir o Orçamento da Re-
pública. Essa é uma questão muitíssimo importante, 
correta, justa. Ainda não é um instrumento institucional, 
porque nós temos realizado... Agora mesmo, participei 
de uma sessão, na Assembleia Legislativa do Estado 
do Ceará, sobre LDO, pela via institucional. Agora, a 
mobilização popular está mostrando que a rua diz: “Sim, 
nós queremos participar da decisão do Orçamento!”. 
Por exemplo, superávit primário para arcar com os juros 
do pagamento da dívida. Quando os juros brasileiros 
são os mais graves do mundo, nós temos que diminuí-
-los. Vamos ter que resolver isso.

Então, essa peleja sobre as escolhas políticas 
para balizar a economia brasileira e a questão econô-
mica do País. Elas precisam ser alteradas. E talvez a 
voz mais forte, mais poderosa seja a da mobilização 
popular. Eu sempre observo a movimentação do povo 
no sentido mais avançado, mais progressista que se 
quer dar à sociedade brasileira. 

Por isso respeito muito a posição de V. Exª em 
relação à questão do financiamento público de cam-
panha. Não há caminho mais justo de financiamento 
do que você fazer o financiamento público. O finan-
ciamento privado estará sempre ligado ao interesse 
muito particular de cada empresa. Essa é uma ques-
tão muito grave, talvez uma das mais importantes da 
reforma política. Não sei se conseguiremos fazer isso 
pelo plebiscito. Eu tenho a opinião de que devemos, na 
hora mais grave, dar apoio forte à principal liderança 
política do nosso País, que, no caso, é a nossa Presi-
dente. Com relação a isso nós não temos que tergiver-
sar, temos, sim, que discutir e debater qual o melhor 
caminho para sairmos da crise que o povo colocou, 
digamos, em nossas mãos, e nós temos obrigação de 
dar uma resposta.

Eu quero registrar a manifestação de hoje, dos 
médicos, que pedem o financiamento, digamos, público 
da saúde brasileira, com os 10% das receitas correntes, 
e tratam da questão da ampliação das vagas, da car-
reira de Estado para os médicos. Aqui também há um 
debate amplo nesse sentido, porque muitos Parlamen-
tares tratam da questão como da saúde brasileira e não 
apenas dos médicos, mas os médicos colocam essa 
questão. E tratam da questão do serviço civil obrigatório; 
ou seja, as escolas públicas que formam profissionais 
de saúde passariam a exigir que fosse dada também 
essa contribuição para a sociedade brasileira. Não é 
de graça. É remunerada. Mas naqueles locais em que 
há mais carência do profissional de saúde, do médico 
especialmente. E mesmo da revalidação, mediante o 
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exame do MEC, porque, via de regra, afirmam nos e-
-mails, falsamente, que um ou outro Parlamentar quer 
fazer a revalidação do diploma sem o devido exame do 
MEC, das escolas de formação do nosso País. Esta-
belecemos tudo dentro da legislação, que é o correto.

Então, há hoje essa movimentação, que deve ser 
muito bem-vinda. E, na reunião com os Líderes, inclu-
sive com a presença do Líder do Partido de V. Exª, e a 
Presidente da República, nós encaminhamos a solici-
tação do Conselho Federal de Medicina, da Federa-
ção Nacional dos Médicos e da Associação Brasileira 
de Medicina de uma audiência com a Presidente, que 
aquiesceu na hora e deverá marcar a audiência para 
receber os profissionais médicos para um bom debate 
sobre como ajudar a resolver esse problema da neces-
sidade de ampliar e melhorar a saúde pública brasileira.

Concedo a palavra, pela ordem, à Senadora Ana 
Amélia. Em seguida, o nosso orador será o Senador 
Casildo Maldaner, que está ali a tratar com seus cor-
religionários.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu que-
ria apenas...

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Por permuta, claro.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Senador 
Inácio Arruda, eu queria apenas cumprimentá-lo pela 
referência à movimentação dos médicos.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Por permuta com o Senador Pedro Taques, 
que estava à frente.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem revi-
são da oradora.) – Eu queria registrar com grado sua 
posição a respeito da manifestação dos médicos. Eu 
não sou médica nem sou advogada da causa. Apenas 
penso como um paciente, um cidadão que precisa do 
serviço médico. Nós queremos exatamente ter direito à 
qualidade do serviço. E, nesse aspecto, fico feliz tam-
bém por V. Exª dizer que os que vierem, seja de onde 
for, de Portugal, da Espanha, que se submetam todos 
ao Revalida, exame de proficiência, de qualificação 
profissional, e não há nenhum problema.

Eu queria até usar o nome do Senador Moka, que 
é o nosso Presidente na Comissão de Assuntos Sociais. 
S. Exª vai promover, amanhã à noite, uma reunião com 
os Senadores que integram a CAS, que estão volta-
dos à saúde, e com o Ministro Alexandre Padilha, para 
discutir exatamente essa demanda, que é de interesse 
nacional, não apenas dos médicos, mas, sobretudo, 
da sociedade brasileira. Uma demanda do SUS, que 
é um patrimônio brasileiro que temos que preservar e 
fortalecer cada vez mais, para que todos tenhamos, 
universalmente, um atendimento de qualidade. 

Então, eu queria cumprimentá-lo por esse regis-
tro e também louvar a iniciativa do Senador Moka em 
proporcionar este encontro. 

Mas penso que a grande reunião será entre as 
entidades médicas e a Presidente da República. Sem 
dúvida, o ponto mais relevante de todo esse processo. 

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Claro. Eu que agradeço a palavra pela ordem 
de V. Exª, que reafirma essa posição. O Congresso tem 
buscado tratar das matérias, faltava apenas essa agili-
dade. Eu acho que as ruas nos ajudam a dar agilidade 
e solução para problemas que estavam pendentes de 
decisão do Congresso Nacional.

Com a palavra, o Senador Casildo Maldaner. E já 
o convido Senador, aqui de público, para fazer parte...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Casildo Maldaner, permite um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Antes...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Ao Se-
nador Casildo, não é ao Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Um segundo, porque, como ele não se manifes-
tou ainda e V. Exª não sabe de que tema ele vai tratar...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Não, mas 
o aparte é porque...

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Eu sei que V. Exª já adivinhou. 

Senador Casildo, uma das questões das ruas foi a 
da mobilidade urbana, a questão urbana do País, e nós 
estamos com a obrigação de constituir a Subcomissão 
de Desenvolvimento Urbano, na Comissão de Infraes-
trutura. E V. Exª pelo trato que vem dando à matéria... 
Eu conversei com o Senador Walter Pinheiro, sei que 
o Flexa Ribeiro é um dos que sempre trata do tema, 
e V. Exª especialmente. Então eu gostaria também de 
convidá-lo para que formássemos essa subcomissão 
na Comissão de Infraestrutura, pois é um tema muito 
relevante a questão urbana brasileira.

E passo a palavra a V. Exª. E V. Exª já pode ficar 
à disposição para oferecer o aparte ao Senador Paim. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Casildo Maldaner, se V. Exª me permite, eu queria apro-
veitar V. Exª na tribuna, porque conheço a sua vida, 
sua história, para neste momento informar à Casa que 
a CCJ acabou de votar, neste momento, por unanimi-
dade, o fim do voto secreto. Trata-se da Emenda nº 
20, de nossa autoria. E o Relator foi o Senador Sérgio 
Souza. Faço este aparte porque entendo que V. Exª 
simboliza essa questão da transparência absoluta. O 
homem público não tem que ter medo do seu voto, tem 
que assumir suas posições. Por isso fiz questão, antes 
de V. Exª iniciar a sua fala, de anunciar ao País que 
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agora nós teremos, para valer, vai ser já, o voto secre-
to em nenhuma circunstância. Que cada um assuma 
as suas posições perante o País. É isso que as ruas 
pedem e é isso que eu sei que V. Exª, que assinou a 
minha emenda, assim como o Senador Sérgio Souza, 
e que foi o grande articulador, porque fez o relatório 
dessa peça, brilhante relatório, que foi aprovado por 
unanimidade.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Aproveito para convocar o Senador Paim a di-
rigir os trabalhos da Casa.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Pela ordem.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Se o senhor me permitir, e com a...

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – E eu aproveito para cumprimentar, estando na 
Presidência, o Senador Paim pela iniciativa da matéria 
que nós tivemos a oportunidade de subscrever, e es-
pecialmente ao nosso relator, que está com a palavra 
já cedida pelo nosso orador, Senador Sérgio Souza, 
que acaba de aprovar o seu relatório por unanimidade, 
numa emenda constitucional.

É algo mais do que auspicioso para o Congresso 
Nacional, que resolve essa matéria no Senado. Daqui 
a pouco, tenho certeza que o relatório de V. Exª, apro-
vado pelo Plenário desta Casa, também será acolhido 
pela Câmara dos Deputados, para nós liquidarmos 
essa questão, de uma vez por todas.

Concedo a palavra a V. Exª,...
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) –... com a permissão do nosso orador, que está 
na tribuna, Senador Sérgio Souza.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Com a anuência do 
Senador Casildo Maldaner, meu colega de partido, 
meus caros Senadores e Senadoras, cidadãos do nos-
so querido Brasil, o momento é dos mais importantes. 
Propostas parecidas com esta tramitam no Congres-
so Nacional há décadas. Algumas até já passaram 
por aqui, mas não tão abrangentes. Estão na Câmara 
dos Deputados. Lá também estão votando propostas 
no mesmo sentido, Senador Casildo Maldaner, mas 
esta é ampla, ou seja, é uma proposta de emenda 
constitucional que acaba com o voto secreto previsto 
na Constituição da República Federativa do Brasil, no 
âmbito do Poder Legislativo. É bom deixar muito cla-
ro: emenda à Constituição altera a Constituição. Fui 
designado pelo Senador Vital do Rêgo, Presidente da 

CCJ, para ser o relator dessa emenda constitucional, 
e com muito prazer tive a oportunidade de relatar uma 
emenda à Constituição proposta pelo Senador Paim 
e apoiado por mais de 30 Senadores neste ano, no 
começo de 2013, e hoje aprovada na Comissão de 
Constituição e Justiça.

O apelo que eu faço, e aproveito este momento 
pela ordem, Sr. Presidente, é para todos os Líderes, 
Senadora Ana Amélia, para fazermos um esforço no 
sentido de construir um ambiente, nesta semana, para 
quebrar o interstício e aprovar, numa única sessão, os 
dois turnos dessa proposta de emenda constitucional, 
atendendo inclusive ao clamor da sociedade brasileira 
e à sugestão da Presidenta da República em relação 
ao plebiscito. Mas eu acho que não precisamos con-
sultar a população sobre isso. Eu acho que podemos 
dar uma resposta à população, de forma efetiva, apro-
vando terminativamente, no Senado e na Câmara dos 
Deputados, essa emenda que dá a transparência que 
o eleitor quer do seu representante.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Obrigado, mais uma vez, Senador Casildo Mal-

daner. 

Durante o discurso do Sr. Sérgio Souza, o Sr. 
Inácio Arruda deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Casildo Maldaner, com a palavra, enfim. 

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Melhor preâmbulo às reflexões que pretendo 
fazer é impossível.

Desde o início, quando aqui cheguei, presidindo 
a sessão estava o Senador Inácio Arruda, um grande 
homem lá do Ceará. Agora, aparteado, ou em pela 
ordem, pelo eminente autor das diretas, ou melhor, 
para derrubar a secreta – dá até rima com direta –, 
do nosso Senador Paulo Paim, que agora preside a 
sessão, nosso grande irmão do Rio Grande do Sul, 
assim como Ana Amélia, que há pouco também falou 
de temas importantes. E vejo também um outro catari-
nense que está aqui, já todo irrequieto, tentando fazer 
algumas expressões logo mais, nesta Casa, que tam-
bém é catarinense, Ivo Cassol, grande ex-Governador 
de Rondônia. 

E eu diria a Sérgio Souza, lá de Curitiba, no Pa-
raná, que esse melhor preâmbulo, repito, às reflexões 
que pretendo fazer sobre o tema da derrubada das 
questões secretas, para abrir os porões das votações, 
para transpirar mais para o Brasil, sobre o que a CCJ 
se pronunciou há pouco, melhor impossível. Talvez, 
quiçá, Senador Sérgio, com a urgência como fomos 
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convocados. Houve uma decisão da Mesa, houve uma 
decisão do Senado, das Lideranças, de as sessões de 
sextas-feiras e segundas-feiras também serem delibe-
rativas agora. 

Parece que até os ventos, não sei se é o minu-
ano, se o do Nordeste ou o do Centro-Oeste, ajudam 
a empurrar para fazer com que, daqui a pouco, até 
possamos decidir aqui questões que querem levar ao 
plebiscito ou ao referendo.

Se nós trabalharmos, se nós, aqui no Congres-
so Nacional...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Essa é uma. Se votarmos o voto secreto, não 
há necessidade de ir para o plebiscito.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Essa é uma questão. Se nós agirmos, menos 
conversa e mais trabalho, vamos avançar para aten-
der aos minuanos e aos ventos que sopram no País 
e que vêm de algumas ruas e dos ecos que estão aí 
a fazer com que ninguém mais durma, ou que durma 
menos, como ontem, em que fomos praticamente até 
a meia-noite.

Mas nada mais, repito, do que esse preâmbulo 
que recebo aqui, nesta tarde. E quero dedicá-lo aos 
amigos que aqui estão, na tribuna de honra. A começar 
pelo coordenador da Bancada Federal Catarinense no 
Congresso Nacional, que é o Deputado Federal Ro-
gério Mendonça, conhecido como Peninha, de Santa 
Catarina. A ele e também ao Secretário Municipal de 
Agricultura de Tijucas – eu diria que é Ministro Muni-
cipal de Agricultura –, que é o Cláudio, que está aqui 
presente acompanhando o nosso Deputado Federal. E 
mais o Vereador Fernando Gordo, que é filho do nosso 
ex-prefeito lá de Tijucas. O Fernando é um Deputado 
Municipal de Tijucas, que está aqui também, com o 
Souza Crespo, que é Chefe de Gabinete do Deputado 
Federal Rogério Mendonça, o Peninha.

Eu quero fazer esse registro e dedicar a eles esta 
homenagem que faço também, na tarde de hoje, aos 
irmãos lá de Santa Catarina.

Por isso, eu diria, nobre Presidente Paulo Paim, 
que a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado 
analisou, na manhã de ontem, entre diversos projetos 
de grande importância, dois em especial, que mere-
cem nossa reflexão.

Em um deles, que mereceu a presença de pre-
feitos de várias cidades do País, discutiu-se o Regi-
me Especial de Incentivos para o Transporte Coletivo 
Urbano e Metropolitano de Passageiros (Reitup). Em 
poucas palavras e sem adentrar nas especificidades do 
texto, a proposta é buscar desonerações de tributos ou 
subsídios que permitam reduzir o custo do transporte 
público – a primeira das reivindicações dos protestos 

populares e, notadamente, uma inegável carência na 
maior parte das cidades brasileiras.

O cenário que exige tal discussão é inequívoco: 
o completo estrangulamento das despesas públicas, 
que deixam os Municípios sem capacidade de investi-
mento. Obviamente, para reduzir tarifas de transporte 
público e, principalmente, promover ações que supram 
as carências do sistema, são necessários recursos, 
que não virão das já esgotadas finanças municipais 
e estaduais.

Pois bem. Pouco antes, foi objeto de discussão 
o projeto de lei que propõe a reestruturação, com per-
dão parcial, de dívida da República Democrática do 
Congo – foi discutido, ontem de manhã, na Comissão, 
pouco antes de se discutir a questão da mobilidade 
urbana. A dívida do Congo com o Brasil é estimada 
em, aproximadamente, US$5 milhões. Não podemos 
negar que, relativamente, o valor total da dívida não é 
dos mais significativos e que é positiva ao Brasil uma 
certa “complacência” em nome do fomento às relações 
internacionais do País.

Mas, discutia-se, na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, o perdão, a anistia para a República do Congo 
em relação ao Brasil e, logo em seguida, entraria em 
discussão, com a presença de vários prefeitos, entre 
eles o Fortunati, de Porto Alegre, que é o coordena-
dor dos prefeitos; o Prefeito Haddad, de São Paulo; e 
o Prefeito de Belo Horizonte – na mesma Comissão, 
minutos depois –, a questão da mobilidade urbana, 
como os Municípios poderiam participar, como os Es-
tados poderiam participar para baixar esses custos. E, 
antes, discutia-se que o Governo queria que o Brasil 
perdoasse as dívidas do Congo com o nosso País.

Aí, levantou-se uma discussão: tudo bem que é 
possível colaborarmos, que nós temos que ter compla-
cência, mas será que o momento nos ajuda? Alguém 
levantou que temos que ter um certo carinho com es-
ses países da África. Tudo bem que temos que ter. Mas 
alguém disse e eu até tive a ocasião de dizer: “será 
que não temos que ter também uma complacência, 
um carinho com os Estados, com os nossos Municí-
pios brasileiros, que devem ao Governo Federal até 
aqui, como se diz na gíria? Será que não é o momen-
to de termos uma certa complacência? Como é que 
eles vão retirar mais para seus custos? De onde vão 
retirar? Do seu ISS? De suas receitas, para baixar os 
preços? Tudo bem, mas como vão poder arcar se já 
não têm mais com o que espichar a sua elasticidade, 
a sua borracha? Se não têm mais corda, como é que 
vai se fazer?

Contudo, é impossível não relacionar os dois as-
suntos: se o Governo Federal exibe tal benevolência 
com a República do Congo, poderia estendê-la aos 
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nossos Estados e Municípios, sufocados por uma im-
pagável dívida com a União, que exaure seus recursos 
e sua capacidade de investimento.

Muito sabiamente, o Presidente da Comissão, 
Senador Lindbergh Farias, acabou retirando de pauta 
o projeto para futura apreciação. Ele viu o tumulto que 
estava ali e resolveu retirar essa proposta de anistiar, 
de perdoar as dívidas da República do Congo em fun-
ção do que nós íamos debater em seguida em relação 
aos Municípios.

A discussão acerca da dívida dos Estados é 
inadiável e essencial para que volte a reinar 
o equilíbrio federativo e a real soberania dos entes.

A revista Em Discussão!, produzida pela Se-
cretaria de Comunicação do Senado Federal, traz 
como pauta da edição atual uma ampla e precisa 
radiografia, que permite visualizar a real dimensão 
do problema.

Informa a publicação que, em março passa-
do, Senador Paulo Paim, os 26 Estados e o Distrito 
Federal deviam à União mais de R$416 bilhões, se-
gundo o Banco Central. Ao somarmos a dívida 
dos Municípios – somente São Paulo deve mais 
de R$57 bilhões –, a dívida acumulada alcança quase 
meio trilhão de reais.

Segundo estudo apresentado na Comissão de 
Assuntos Econômicos pela Federação Brasileira de As-
sociações de Fiscais de Tributos Estaduais, em 1998, 
o valor do empréstimo da União aos Estados era, de 
acordo com o Balanço Geral da União, de pouco mais 
de R$93 bilhões. Desde então, os Estados já pagaram 
– vejam bem – R$158 bilhões, ao longo de 13 anos 
de prestações mensais. Mesmo assim, o saldo deve-
dor saltou para R$370 bilhões em dezembro de 2011.

(Soa a campainha.) 
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC) – É do conhecimento de todos que o problema 
principal está no indexador utilizado para atualização 
da dívida, composto de juros que variam de 6% a 9%, 
mais atualização monetária calculada pelo IGP-DI, Ín-
dice Geral de Preços – Disponibilidade Interna, calcu-
lado pela Fundação Getúlio Vargas.

O Governo Federal tem demonstrado boa vonta-
de na discussão do assunto e, ao menos, reconhece 
que as regras pactuadas no final dos anos 90 não se 
aplicam mais à realidade econômica atual e que fus-
tigam Estados e Municípios, mas boa vontade não é 
suficiente: precisamos, de uma vez por todas, rever 
os indexadores dessa dívida e, principalmente, trans-
formar esse gigantesco passivo que imobiliza a ação 
pública em um ativo.

(Interrupção do som.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Há inúmeras propostas nesse sentido em tra-
mitação. Destaco, entre elas, a proposta do Senador 
Luiz Henrique da Silveira, que propõe a destinação 
de uma parcela dessa dívida para investimento direto 
em infraestrutura pelos Estados e Municípios (Fora 
do microfone.), permitindo, assim, Sr. Presidente, a 
retomada da capacidade administrativa empreende-
dora dos Estados.

Merece nota a emenda aprovada ontem na CAE, 
de autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira. A pro-
posta prevê que Estados e Municípios descontem do 
pagamento da dívida com a União, até o limite de 30%, 
os recursos efetivamente aplicados no programa de 
incentivos ao transporte público. Obviamente, não é 
possível que o Governo Federal faça desonerações 
com o chapéu alheio, como já ocorre no caso da re-
dução de IPI, por exemplo.

Já vou encerrando, Sr. Presidente, vou para os 
“finalmentes”.

Como temos dito repetidamente, o novo Pac-
to Federativo, mais até do que a reforma política ou 
qualquer outra mudança que seja objeto de protestos 
e manifestações, é peça fundamental para atender 
os verdadeiros anseios da população. É promovendo 
a soberania financeira dos Estados e Municípios que 
virão os investimentos necessários em saúde, educa-
ção, segurança e mobilidade urbana.

Essa deve ser a nossa meta, Sr. Presidente.
Trago aqui, nobre Presidente Paulo Paim, essas 

reflexões, essas considerações, entendendo que nós 
precisamos agir para poder fazer com que a mobilidade 
urbana possa ocorrer, os Municípios possam partici-
par na retirada do ISS, os Estados possam também 
participar na retirada do ICMS dos combustíveis. Mas 
quando se abatem esses valores, naturalmente, tem 
que haver uma compensação na participação que o 
Governo Federal tem de Cofins, dos suplementos que 
ele não divide com os Estados e os Municípios, que 
seja compensado para podermos harmonizar.

Esse é o clamor, essas são as propostas e, ao 
lado disso, aquilo que V. Exª acabou de relatar, ou me-
lhor, a proposta de V. Exª na CCJ, relatada pelo Sena-
dor Sérgio Souza, levantando a tese do fim da votação 
secreta, que, avançando, nós vamos ao encontro do 
clamor, dos minuanos, dos ventos que sopram.

Por isso, Senador Paulo Paim, que preside esta 
sessão, se trabalharmos, se agirmos, nós vamos eli-
minar essas questões que seriam levadas a plebiscito. 
Não, nós vamos nos antecipar e, se for o caso, levare-
mos a um desiderato diferente. Quem sabe levaremos 
alguma coisa para que a sociedade possa analisar não 
no plebiscito, mas que possa analisar de outra forma, 
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se concordam ou não, num referendo, que seria mais 
prático. Mas, em primeiro lugar, nós temos que agir. 
Acho que esse é o grande trabalho que temos aqui 
para fazer.

Essas são as reflexões que trago na tarde de 
hoje, caro Presidente, Paulo Paim, e nobres colegas.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem, Senador Casildo Maldaner, que deixa 
claro seu apoio total para acabar com o voto secreto.

Informo, ainda, Senador Casildo, que, de ontem 
para hoje, coloquei uma pesquisa na minha página, 
na qual já entraram 3,2 mil pessoas, e nenhuma de-
las é favorável ao voto secreto. Todos pediram isso. 
Até que enfim!

Parabéns ao Congresso se votar o fim do voto 
secreto! Parabéns a V. Exª!

Eu quero cumprimentar a moçada que está aqui, 
representantes dos trabalhadores dos Correios do Rio 
de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Sejam 
bem-vindos! (Palmas.)

Eu me informei aqui: o projeto de vocês está na 
pauta, está aqui na mesa, conforme o Senador Renan 
Calheiros havia anunciado. Vai ser discutido o Projeto 
nº 83, que trata da anistia aos trabalhadores de Em-
presa Brasileira de Correios e Telégrafos punidos em 
razão de greve, projeto da hoje Ministra Maria do Ro-
sário. Está na pauta. (Palmas.)

Agora, passamos a palavra ao nobre Senador 
Anibal Diniz.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srs. Senadores, telespectadores da TV Sena-
do, ouvintes da Rádio Senado, colegas dos Correios 
que nos prestigiam aqui nas galerias do plenário, em 
primeiro lugar, eu gostaria de persistir nos questiona-
mentos que tenho feito – e acredito que devam ser fei-
tos por todos os integrantes do Parlamento brasileiro, 
bem como do Executivo e do Judiciário brasileiro – no 
sentido de continuarmos na busca do entendimento 
do que a população que foi às ruas verdadeiramente 
quer das autoridades políticas, dos dirigentes, das li-
deranças do Brasil.

Creio que os esforços estão sendo feitos e são 
bem-vindos. A Presidente Dilma, numa tentativa de 
interpretar essa situação, procurou se reunir com sin-
dicatos, com associações, com representantes das 
mais diferentes representações, segmentos, organi-
zados ou não, para tentar apresentar alguma saída. 
Mandou para o Congresso Nacional uma proposta 
de plebiscito. E esta proposta não veio fechada, veio 
aberta, para que os parlamentares, dentro da dinâmica 
própria do Senado e da Câmara, possam juntar todas 

as perguntas que se fizerem necessárias para que a 
população expresse qual o seu sentimento em relação 
aos assuntos a serem propostos.

Vejo muitos questionamentos aqui dos Srs. Sena-
dores e Srªs Senadoras em relação a esse plebiscito e 
vejo que o ponto de partida dessa discussão é colocar 
sob suspeita essa proposta com o argumento de que 
o plebiscito é uma espécie de golpe. Ainda acho que 
estamos pecando por condenar antes de tentar enten-
der as propostas. Está havendo uma precipitação no 
sentido de julgar o que é uma intenção, de encontrar 
o melhor caminho para o Brasil.

Não sei se a Presidenta Dilma está com toda a 
razão ou que a sua proposta seja a melhor para o Bra-
sil, mas acho que ela está, pelo menos, esforçando-se 
no sentido de encontrar um caminho, e vejo que outras 
instituições de renome no plano nacional também estão 
buscando esse caminho. A própria OAB – Ordem dos 
Advogados do Brasil também tem preocupação e tem 
uma proposta de reforma política que passa também 
pela realização de um plebiscito.

E por que surgiu essa ideia do plebiscito? Jus-
tamente porque o Parlamento tem deixado a dever no 
sentido de pôr em discussão, de pôr em votação aquilo 
que é o clamor de toda a sociedade.

Todo mundo, há muito tempo, vem dizendo que 
precisamos de uma reforma política para tornar as elei-
ções baratas, democráticas, transparentes. No entanto, 
a reforma política não acontece, porque os interesses 
são tantos, tanto aqui no Senado Federal quanto na 
Câmara, que a reforma não avança, as propostas con-
flitam entre si e não há qualquer avanço.

Então, se não houver uma posição da sociedade 
dizendo que queremos esse rumo, será muito difícil 
para este Parlamento tomar uma posição. Então, neste 
sentido, acredito que a proposição do plebiscito deva 
ser levada em consideração sim.

Quanto às perguntas a serem colocadas neste 
plebiscito, vale a pena um trabalho demorado, deti-
do, aqui, de uma comissão do Senado e também da 
Câmara, reunindo-se com a CNBB, com a Ordem 
dos Advogados do Brasil, com outras instituições que 
também sentem esse clamor do povo para identificar 
quais perguntas devem constar desse plebiscito para 
que o povo se manifeste a esse respeito.

Com base no que o povo venha a dizer é que de-
veria ser conduzida essa reforma política, de preferência 
até o mês de setembro, como disse o Tribunal Superior 
Eleitoral, para que novas regras eleitorais vigorem para 
as eleições de 2014. Quem sabe, assim, tenhamos a 
oportunidade de uma eleição mais democrática, mais 
transparente e menos pautada pelo poder econômico, 
uma vez que, infelizmente, o que temos no Brasil, hoje, 
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ainda são eleições fortemente pautadas pelo poderio 
econômico, em que aqueles candidatos que reúnem 
essa estrutura financeira são os candidatos que levam 
vantagem sobre os que não têm condições.

Então, neste sentido, alguma solução tem que ser 
dada, porque se o financiamento público é algo abomi-
nado pela maioria, vamos ter que encontrar uma outra 
saída, porque o financiamento privado acaba sendo o 
favorecimento para alguns, que, depois, acabam sendo 
moeda de troca na hora de obter benefícios dos eleitos. 
Dessa maneira, temos que tentar encontrar um cami-
nho para que os eleitos fiquem completamente sem 
amarras, sem débitos com ninguém, o que representa o 
poderio econômico, para poder votar conscientemente 
em qualquer das posições, de acordo com aquilo que 
é melhor para o Brasil.

Nesse sentido, é fundamental que os eleitos não 
tenham de se submeter à humilhação de ter de ficar 
pedindo dinheiro para fazer campanha. Temos de en-
contrar um caminho de fazer uma campanha limpa, 
transparente, barata, acessível a todos; de fazer com 
que as regras favoreçam e tornem absolutamente 
iguais as chances de todos os candidatos e com que 
prevaleça a capacidade de articulação, de verbalização, 
de proposição, de defesa de propostas que venham a 
convencer os eleitores.

Nesse sentido, vale a pena, inclusive, conversar 
um pouco sobre a publicidade na campanha eleitoral. 
Acho que é chegada a hora de fazermos campanha, 
exatamente como fazemos aqui, no Senado Federal: 
cada um vai para a televisão, para defender a sua 
proposta, sem nenhum efeito especial, sem nenhuma 
“musiquinha” de trilha, sem nenhum efeito emocional 
que venha a influenciar a decisão do eleitor.

Acho que o caminho para discutir esse processo 
de democratização das campanhas tem de ser algo 
que aconteça de maneira desarmada por todos os re-
presentantes do povo, tanto no Senado Federal quan-
to na Câmara federal. Nós precisamos nos despir de 
todas as armas e tentar encontrar o melhor caminho.

Vejo, ali, que o Senador Cássio Cunha Lima pede 
um aparte.

Por favor, Excelência.
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB) 

– Agradeço, Senador Anibal Diniz, o aparte. Como V. 
Exª trata de um tema que está na ordem do dia do 
Parlamento brasileiro, que diz respeito à proposta de 
plebiscito, em nome do bom debate, do contraditório 
de ideias, tomo a iniciativa de aparteá-lo para, em pri-
meiro lugar, manifestar minha preocupação extrema 
com relação aos prazos para a realização desse ple-
biscito. Nós estamos a praticamente 90 dias do prazo 
fatal da anualidade das regras eleitorais, e não acre-

dito que seja de bom alvitre imaginar que haveria uma 
flexibilização nessa cláusula, uma cláusula pétrea da 
nossa Constituição. Portanto, não encontro mecanis-
mos para que se faça todo o procedimento de organi-
zação do plebiscito, para que se faça a campanha de 
esclarecimento. E é preciso, obviamente, uma ampla 
e duradoura campanha de esclarecimento, para que, 
depois de decididos os temas pela soberania popular, 
eles venham a este Congresso, para que possamos 
transformar em lei aquilo que é o resultado da con-
sulta feita. Diversos partidos que compõem o Senado 
e a Câmara, entre os quais o PSDB, do qual tenho a 
honra de ser vice-líder aqui no Senado e um dos vice-
-presidentes nacionais, defendemos o referendo como 
instrumento de consulta popular a partir da iniciativa do 
próprio Congresso. Quanto ao tema de financiamento 
público, fica a indagação – e não a receba como uma 
provocação, é apenas uma reflexão que quero fazer 
realmente: o partido de V. Exª, o Partido dos Trabalha-
dores, teria chegado ao tamanho que chegou se não 
fosse a participação dos seus militantes, dos seus sim-
patizantes, inclusive com doações de pessoas físicas, 
para que o partido crescesse? Ou seja, se há 30 anos 
tivéssemos o modelo que o PT defende hoje, de ex-
clusivo financiamento público, dificilmente um partido 
com as características do Partido dos Trabalhadores 
teria chegado aonde chegou. E chegou com méritos, 
com qualidade, ninguém discute isso. O que acho es-
tranho e não posso deixar de registrar essa estranheza 
é que, depois de ter percorrido esse caminho, onde a 
participação do simpatizante, do militante, do filiado foi 
decisiva para fortalecer o partido, depois de galgar o 
poder, o PT esqueça essa trajetória e queira, no modelo 
inibitório do surgimento de novas forças políticas, evitar 
que o cidadão, pelo menos este, possa participar do 
processo eleitoral. Posso até admitir que as pessoas 
jurídicas estejam impedidas, mas as pessoas físicas 
estarem impedidas de dar a sua contribuição dentro de 
um sistema de financiamento de campanha que seja 
misto? Com certeza, repito, para concluir o aparte, o 
Partido dos Trabalhadores não teria chegado aonde 
chegou se tivéssemos apenas o sistema público de 
financiamento. Fica a reflexão a ser feita, dentro em 
pouco de decisões que serão tomadas mais adiante, 
mas tenho certeza de que o modelo exclusivo que hoje 
é proposto pelo Partido dos Trabalhadores contribui 
muito mais para inibir o surgimento de novas forças 
políticas do que contribui para o barateamento das 
eleições em nosso País.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sena-
dor Cássio Cunha Lima, debater com V. Exª é algo ex-
tremamente prazeroso, tanto pela qualidade de seus 
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argumentos quanto pela elegância com que V. Exª os 
apresenta.

Devo dizer que concordo que a militância do PT 
e as contribuições que todos nos mobilizamos para dar 
ao longo de nossa história foi o que permitiu o cresci-
mento do Partido dos Trabalhadores e foi o que permi-
tiu termos a oportunidade de exercer experiências de 
poder, tanto nos Estados quanto no Governo Federal.

Concordo integralmente que se esse modelo de 
financiamento público exclusivo passasse a vigorar, 
talvez pudesse haver certamente a inibição da par-
ticipação das pessoas físicas. Eu concordo que não 
existe fórmula mágica. Neste momento, eu acho que 
não há proposta que, ao ser defendida, possa ser 
apresentada com uma solução para a resolução des-
sa equação porque nós precisamos ter eleições ba-
ratas, eleições transparentes, eleições democráticas, 
com oportunidades iguais para todos os candidatos, 
e vejo que, quando esse financiamento ocorre a partir 
das empresas, é um financiamento direcionado para 
alguns e só àqueles que têm maiores chances de, de-
pois, poderem retribuir a esses financiadores.

Então, nós temos que refletir aqui sobre a busca 
de um caminho para tornar as eleições verdadeiramente 
democráticas. Quanto ao financiamento da campanha, 
imagino que as pessoas físicas contribuírem é algo 
absolutamente salutar, porque cada um vai contribuir 
de acordo com a sua consciência para o projeto que 
acha mais justo, mais correto para o Brasil.

Eu imagino que seja muito importante encontrar-
mos uma forma de estabelecer, se for o caso, até um 
teto de contribuição para pessoas físicas. Agora, pes-
soas jurídicas, empresas, eu acho que vamos ter que 
encontrar um caminho para acabar com isso, porque, 
quando as empresas entram no financiamento das 
campanhas, elas entram por interesses outros que 
acabam não contribuindo para a democracia...

(Soa a campainha.)

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ... e, em 
relação ao financiamento público, eu não sei se temos 
que estabelecer isso como a única forma de financia-
mento, mas nós temos que encontrar um mecanismo 
para evitar que o candidato, na campanha, tenha que 
se submeter à humilhação de pedir apoio de financia-
dores que depois vão exigir o troco. É apenas um início 
de reflexão que acredito que nós tenhamos que fazer.

Agora, Senador Cássio e outros Senadores que 
nos acompanham neste momento, nós demos, há pou-
cos dias, nesses últimos dias, principalmente após esse 
levante de quase dois milhões de pessoas que foram 
às ruas para exigir um Brasil diferente, com reivindi-

cações das mais diferentes matizes, nós conseguimos 
dar um outro ritmo para o Senado.

Nos últimos dias, nós aprovamos, nesta Casa, 
projetos da maior importância, num ritmo que não se 
aprovava antes. Será que não seria o momento de o 
Presidente Renan Calheiros, cumprindo aquilo que foi 
um compromisso do início do seu mandato, fazer gran-
des sessões temáticas para discutir os problemas e 
buscar uma solução para o Brasil? Será que não seria 
o caso de fazer um esforço concentrado deste Congres-
so, até fazendo frente à proposta de plebiscito, para 
avançar no sentido de encontrar um caminho para essa 
reforma política daqui para o mês de setembro? Será 
que não é possível, num esforço cidadão pelo Brasil, a 
gente encontrar uma saída para dar uma resposta um 
pouco mais positiva para o Brasil em relação ao que 
pode ser feito para que essa representação tenha total 
legitimidade e para que a gente possa dialogar com um 
pouco mais de cabeça erguida com a sociedade neste 
momento de levante? Nós nos sentimos tão na corda 
do ringue que todas as reivindicações apresentadas, 
de certa forma, nos colocavam numa situação de des-
conforto, tanto que houve pressa, houve açodamento 
no sentido de apresentar propostas aqui, propostas 
justas, mas não foi apresentado, ainda, por exemplo, 
de onde virá o custo.

Todos defendemos o passe livre para os estudan-
tes, porque é uma reivindicação dos estudantes, Quem 
de nós ousaria se colocar contra o passe livre para os 
estudantes? Mas temos que refletir, porque ainda não 
foi feito um estudo dizendo de onde vem cada centa-
vo que vai bancar o passe livre dos estudantes. Mas 
mesmo assim há uma proposta que será votada muito 
rapidamente aqui no Senado Federal. Ontem mesmo 
nós aprovamos os royalties para a educação e para a 
saúde – 75% para a educação e 25% para a saúde –, 
também num rito bastante rápido do Senado Federal. 
Será que não podemos utilizar esses mesmos esfor-
ços para votar outras matérias, inclusive as que dizem 
respeito à reforma política, para a gente redefinir as 
regras, também, dos processos eleitorais, para torná-
-los mais democráticos e transparentes? 

Mas, Sr. Presidente, para concluir este pronun-
ciamento, eu gostaria de informar que as obras do 
programa Cidade do Povo foram retomadas num ritmo 
bastante acelerado lá em Rio Branco.

Na última sexta-feira, eu tive a oportunidade, jun-
tamente com o Vice-Governador, César Messias, com 
o Deputado Ney Amorim, Líder do Governo do Acre na 
Assembleia Legislativa, e com o Deputado Jamyl Asfury, 
de fazer uma visita ao canteiro de obras do programa 
Cidade do Povo, onde estão sendo construídas... O 
programa todo prevê 10.500 casas. Nesta fase inicial, 
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estão sendo construídas 3.500 casas, destinadas prin-
cipalmente às famílias que vivem em áreas de risco.

Essa obra esteve paralisada por alguns dias, por 
força de uma representação do Ministério Público, por 
questões ambientais e também dúvidas em relação 
ao processo licitatório, mas isso foi devidamente es-
clarecido junto ao Tribunal de Contas da União, que 
reconheceu que as obras estavam a pleno vapor, e 
agora as atividades continuam, com as empresas ple-
namente mobilizadas, e a um ritmo de produção bem 
interessante. Eu tenho certeza de que os prazos es-
tabelecidos inicialmente para o ano de 2013, de cons-
truir essas 3.500 casas para entregar até dezembro, 
serão cumpridos.

(Soa a campainha.)

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Eu vi, 
com muita alegria, operários se reunirem para fazer 
uma oração em agradecimento pela volta dessas obras, 
porque elas não só vão representar uma possibilidade 
de moradia melhor para essas famílias como também 
vão contribuir imensamente para a economia local, 
uma vez que mobilizam operários, marceneiros, ma-
téria prima local, tudo contribuindo para um círculo 
virtuoso na economia local.

Então, a volta das obras da Cidade do Povo foi 
algo que criou um ambiente de muito otimismo à in-
dústria da construção civil de Rio Branco e eu tenho 
certeza de que a gente não vai ter mais paralisações 
daqui para frente. Tenho certeza de que vai ser algo 
muito bom para o povo de Rio Branco.

Então, ficam aqui os cumprimentos ao Governa-
dor Tião Viana, ao Vice-Governador César Messias...

(Soa a campainha.)

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ... pela 
retomada dessas obras do programa Cidade do Povo, 
que eu tenho certeza de que vai ser algo muito bom 
para toda a população de Rio Branco.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Passamos a palavra ao Senador Jayme Campos, que 
permutou com o Senador Valdir Raupp.

Em seguida, falará o Senador Sérgio Souza, que 
permutou com o Senador Pedro Taques.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, antes de mais 
nada, quero manifestar apoio aos servidores dos nos-
sos Correios e Telégrafos, com quem eu participei de 
uma reunião agora também.

Contem aqui com o Senador Jayme Campos, de 
Mato Grosso, até porque um dos grandes defensores de 

vocês foi esse bravo e valoroso companheiro, o Senador 
Paulo Paim, que sempre defendeu essa causa justa.

Certamente, todo Senador aqui estará votando 
favoravelmente a esse projeto.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em 
meio a tantas manifestações que se desdobram pelo 
Brasil afora, muitas das recorrentes demandas de nos-
sa cidadania começam a despertar nos governantes a 
esperada atenção e o devido respeito que merecem.

No âmbito de tais demandas, as polêmicas ques-
tões, envolvendo a demarcação de terras indígenas 
no Brasil vêm ocupando, com frequência, reiterados 
espaços nas críticas da imprensa e nas preocupações 
dos meios políticos em geral.

Repetidas vezes tenho vindo a esta tribuna com o 
objetivo de denunciar as distorções e apontar irregulari-
dades no processo decisório de delimitação das reser-
vas, o que, a nosso ver, Senador Paulo Paim, deveria 
ser de competência exclusiva do Congresso Nacional.

Agora o que me traz aqui não é diferente. Dirijo-
-me hoje aos nobres colegas para falar do movimento 
conhecido como O Grito de Apiacás, protesto que or-
ganizou o bloqueio da rodovia MT–206, na ponte so-
bre o Rio Paranaíta, no meu Estado de Mato Grosso, 
e que tem por objetivo a revogação do decreto de ho-
mologação das terras indígenas de Kayabi, publicado 
no Diário Oficial da União, no dia 25 de abril deste ano.

Várias foram as ações deste Senador e da banca-
da no nosso Estado, junto a esta Casa, às comunidades 
locais e às autoridades dirigentes dos ministérios e dos 
demais órgãos afetos à questão da Reserva Kayabi.

Fizemos vários pronunciamentos neste Plenário, 
promovemos reuniões e estivemos algumas vezes nas 
instâncias do Judiciário e com o Ministro da Justiça, 
na tentativa de uma solução adequada.

O Grito de Apiacás traduz reivindicação justa e 
tem por base o imperioso respeito aos direitos funda-
mentais contra os quais o Governo Federal insiste em 
atentar, razão por que a sociedade civil atingida pela 
arbitrariedade legitimamente se mobiliza.

Afinal, é notório que a Funai nunca ouviu a popu-
lação de Apiacás e de Mato Grosso sobre a demarca-
ção dessas terras indígenas. Sabe-se que a Portaria do 
Ministério da Justiça n° 1.149, de 2002, foi embasada 
em laudo antropológico fraudulento, como os muitos 
que têm sido feitos em nosso País.

Uma simples decisão liminar, no curso de várias 
ações judiciais não julgadas, foi o embasamento para 
o Executivo Federal decretar uma ampliação de um 
milhão e cinquenta e três mil hectares para apenas 
cem índios que habitam uma área já demarcada de 
117 mil hectares no Estado do Pará.
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Importa lembrar que as terras pleiteadas neste 
Decreto Presidencial foram colonizadas, vendidas e 
tituladas, no início da década de 60, pelo Governo do 
Estado de Mato Grosso, com registro em cartório há 
mais de 50 anos.

Cumpre, Sr. Presidente, salientar também que o 
Município de Apiacás já perdeu quase um milhão de 
hectares pela criação do Parque Nacional do Juruena. 
Com a atual ampliação, este ente federado reduz-se 
a menos de 25% do seu território, ficando, assim, to-
talmente inviabilizado.

O norte de Mato Grosso, meu caro Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, está perdendo sua única jazida 
de calcário que é de extrema relevância para o desen-
volvimento da agropecuária regional. Resta também 
inviabilizada a nossa tão sonhada Hidrovia Teles Pires-
-Tapajós, que é de suma importância para o progresso 
das Regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil.

A reserva das terras Kayabi já está na sua quarta 
ampliação, Senador Ivo Cassol, tendo aumentado em 
mais de 720% a sua área já demarcada!

Conforme os termos do próprio movimento, “no 
município de Apiacás não existem índios e a popula-
ção não aceita esta ampliação, pois 350 famílias serão 
roubadas e sacrificadas pelo Governo Federal”.

No Estado do Pará, na margem do Rio São Be-
nedito, existe uma ocupação já consolidada por 150 
produtores e suas famílias, há mais de três décadas, 
numa área de aproximadamente de 35 mil hectares. 
Estes tradicionais ocupantes também não aceitam 
essa injusta e autoritária ampliação.

Todavia, com tanta obscuridade, uma luz se acen-
de no fim do túnel.

Ontem, a partir das 16 horas, a rodovia foi tem-
porariamente desbloqueada, na expectativa de que 
uma solução negociada ocorra na reunião prevista 
para a próxima quarta-feira, dia 10, às 15 horas, aqui, 
em Brasília.

O Governador Sinval Barbosa estará presente. 
Ele intermediou a reunião do Ministro da Justiça José 
Eduardo Cardozo com toda a bancada federal do meu 
Estado de Mato Grosso e membros da Confederação 
Nacional da Agricultura e da Federação da Agricultura 
do meu Estado, a Famato, com os sindicatos rurais de 
Apiacás, de Paranaíta, de Alta Floresta e região, além 
dos seus respectivos prefeitos e produtores rurais. 

Mais uma vez, nutrimos a esperança de que o 
bom senso prevaleça e a justiça se faça, mediante a 
acertada revogação do decreto que homologou a re-
ferida ampliação, para que, com a edição de um novo 
marco, se compatibilizem os interesses dos produto-
res ali instalados – adquirentes de boa-fé, famílias já 
arraigadas, compostas por gente de bem e de paz –, 

com os também legítimos interesses dos nossos irmãos 
indígenas, legalmente respaldados pela tutela estatal, 
dentro do ambiente de harmonia e equidade que deve 
nortear a verdadeira democracia.

Dou o aparte ao Senador Ivo Cassol.
O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Obrigado, 

Senador Jayme Campos. Obrigado pelo espaço, pelo 
aparte. O senhor, na verdade, está batendo numa tecla, 
numa ferida que, infelizmente, está virando um tumor 
maligno, porque está destruindo a paz e a tranquilida-
de não só dos indígenas, mas também dos vizinhos 
dos indígenas. Essa mobilização que está havendo em 
cima dos indígenas para que se aumente a demarca-
ção... O que eu tenho defendido aqui é que os índios 
não precisam de aumento de terra; eles precisam, na 
verdade, que o Poder Público os autorize a explorar a 
sua riqueza, para eles pararem de ficar com o pires na 
mão, pedindo esmola para a Funai ou para o Cimi, que 
representa a Igreja Católica, que, infelizmente, está fo-
mentando a guerra, está fomentando a discórdia, está 
fomentando a briga. Desculpe-me, mas isso é verda-
deiro. Ontem, eu conversava com um Parlamentar que 
fez uma visita, no Rio Grande do Sul, à região, se não 
estou enganado, de São Borja, onde estão querendo 
criar áreas indígenas onde também não existe mais 
índio. Não foi diferente também em Santa Catarina. 
No meu Estado, por exemplo, é proibido extrair qual-
quer coisa dentro das áreas indígenas, mas, até hoje, 
continua a extração ilegal de diamante. Enquanto isso, 
29 garimpeiros foram assassinados. Nenhum índio foi 
denunciado, e, ao mesmo tempo, a maioria dos indí-
genas vive com o pires na mão, porque é só algum 
cacique que se beneficia disso. E essa contravenção, 
essa extração ilegal de madeira ou mesmo de diaman-
te ou ouro acaba indo para o mercado ilegal, e nem 
os índios ganham, nem a sociedade ganha. Portanto, 
esta Casa, onde estamos debatendo, e o Governo Fe-
deral precisam, de uma vez por todas, dar estabilidade 
para esses proprietários que estão aí há mais de 150 
anos ou há mais de 100 anos, como é o caso dos de 
Mato Grosso. Ao mesmo tempo, cria-se intranquilidade 
e um conflito agrário. O mundo precisa de alimentos. 
O Brasil precisa de alimentos. Nós temos de respeitar 
e preservar as áreas indígenas, as áreas biológicas, 
mas não é justo o sistema que alguns estão adotando. 
Eu estive na região de Belo Monte, juntamente com o 
Senador Blairo Maggi, com o Senador Delcídio, com 
o Senador Raupp e com outros Senadores. Os índios 
estavam reivindicando, e, no meio dos indígenas, havia 
americanos e europeus tentando, de alguma manei-
ra, induzi-los a paralisar as obras. Isso tem de acabar 
neste País! Nós já fomos roubados por estrangeiros. 
É proibido o senhor, Senador Jayme, e eu irmos para 
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essas áreas indígenas. Se nós formos lá, eles vão in-
ventar qualquer coisa! Mas, toda hora, há estrangeiros 
lá dentro, roubando a nossa biodiversidade! Portanto, o 
senhor tem razão nisso tudo. As populações dos Muni-
cípios de todos os Estados envolvidos no conflito não 
aguentam mais essa situação. O Ministério da Justiça 
e o Governo Federal têm de tomar uma posição urgen-
temente, para estabelecer a paz e a segurança entre 
os povos, tanto indígenas quanto brancos, nos lugares 
em que eles estão, sob pena de, daqui a pouco, mais 
índios serem assassinados, de um lado, ou mais bran-
cos serem assinados de outro lado. Ao mesmo tem-
po, a riqueza está sendo roubada, contrabandeada, e 
estão permanecendo os problemas sociais no nosso 
País. Isso é inaceitável! O que precisamos fazer é libe-
rar a riqueza dentro das áreas indígenas, para que os 
índios possam viver com respeito, sem depender das 
misérias do Governo Federal, da Funasa ou da Funai. 
Riqueza existe, mas, ao mesmo tempo, dizem que é 
proibido extrair. E aí sai ilegalmente. Isso é prejudicial 
para o Brasil, é prejudicial para nós. Infelizmente, ao 
invés de paz no campo, acaba havendo conflito, como 
o conflito a que assistimos esses dias no Mato Gros-
so, onde todo mundo está se mobilizando. Portanto, é 
fundamental este debate nesta Casa. O senhor está 
correto: nós precisamos dessa tranquilidade. O que nós 
não precisamos é de ampliação. O que nós precisamos 
é liberação, para poderem os indígenas explorar suas 
riquezas e trabalhar como qualquer um tem trabalhado 
até hoje. Obrigado pelo aparte.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Eu 
é que agradeço a V. Exª, que também tem conheci-
mento de causa, porque foi Governador de Rondônia 
por dois mandatos. V. Exª é Senador da República e 
conhece essa problemática que afeta o Mato Grosso 
e que é enfrentada, certamente, também por V. Exª 
no seu Estado.

(Soa a campainha.)

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Concluindo, Sr. Presidente, quero dizer que a política 
indigenista do Brasil, Senador Raupp, tem causado 
transtorno e, sobretudo, tensão social no campo. Par-
ticularmente em Mato Grosso, vivemos de forma tensa 
em todas as regiões.

Há poucos dias, ocorreu um fato que o mundo 
acompanhou pela imprensa nacional: a desintrusão 
da área no baixo Araguaia. Lamentavelmente, havia 
sete mil pessoas. Havia alunos matriculados na escola 
pública de ensino, na rede municipal. Eram 700 crian-
ças na Reserva Suiá-Missú. Eram sete mil pessoas. 
Havia algo em torno de quatro mil adultos, que hoje 
estão vivendo abaixo da linha da miséria nas margens 

da BR-158. O Governo Federal tinha o compromisso 
de fazer o assentamento dessas pessoas onde havia 
o projeto de colonização da região do Incra, mas, até 
hoje, para se ter noção, apenas 30 ou 40 famílias foram 
assentadas. Os demais continuam à margem de uma 
política decente e respeitosa. Sobretudo, precisamos 
construir uma verdadeira cidadania com justiça social.

São homens trabalhadores, são brasileiros que 
para lá foram das mais diferentes regiões deste País. 
Lá estão o gaúcho, o paranaense, o capixaba, o mi-
neiro, o paulista, o goiano, o maranhense. Enfim, são 
imigrantes. Eles não são nativos daquele Estado. São 
brasileiros que foram à procura de uma nova perspec-
tiva de vida. Todavia, hoje, eles são tratados como se 
fossem bandidos. E nós não podemos permitir isso!

Eu, na qualidade de ex-Governador, como Sena-
dor da República do meu Estado, tenho aqui a moral 
de, sobretudo, protestar com muita indignação contra 
o que o Governo Federal vem fazendo com nossos ho-
mens que trabalham, que produzem e que constroem 
a grandeza e a riqueza deste País!

Não posso concordar com isso, Senador Sérgio! 
Criou-se um grande movimento lá. Há poucos dias, V. 
Exª acompanhou a nossa movimentação e conosco 
esteve na Vice-Presidência da República. Nós estive-
mos no Ministério da Justiça, na Casa Civil, mas nada 
avançou! Estivemos no Supremo Tribunal Federal, com 
o Ministro Joaquim Barbosa. Inclusive, o Senador Pedro 
Taques foi conosco lá. E nada avançou! A coisa está 
tensa, de tal forma que, há poucos dias, alguns índios 
estavam explorando, dentro do rio Juruena, o garimpo 
de diamante, e houve uma determinação por parte do 
Ministério da Justiça, fazendo com que parasse a ex-
ploração. Foi um comando especial da Polícia Federal. 
Havia 200 homens. E o senhor sabe o que ocorreu, 
Senador Anibal? Uma troca de tiros entre a Polícia 
Federal e os índios. Três índios foram fuzilados, foram 
baleados, e, parece-me, dois foram a óbito.

(Soa a campainha.)

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Dessa maneira, está se criando um clima muito ruim. 
Já há esse problema também no Paraná – e V. Exª é 
testemunha – e no Rio Grande do Sul. O Mato Grosso 
do Sul está em tensão. E não sei aonde isso vai chegar.

A mesma situação que está sendo criada no 
campo já está nos centros urbanos do Brasil. O povo 
fez um verdadeiro levante, cobrando das autoridades, 
sobretudo dos governos, tanto na esfera federal, quanto 
na estadual, algumas providências, sobretudo políticas 
públicas, que são da responsabilidade do Poder Exe-
cutivo. Trata-se da questão tarifária do transporte cole-
tivo; da precária, péssima e falida saúde pública deste 
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País; da educação, que é de péssima qualidade; da 
falta de segurança pública. O cidadão brasileiro, hoje, 
não tem o direito de ir e vir nas ruas e nas estradas 
deste País, onde a violência tomou conta. O marginal 
passou a ser hoje a maior autoridade.

Dessa maneira, Senador Paulo Paim, peço vê-
nia, entretanto...

(Interrupção do som.)

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Eu 
quero que o Governo Federal volte (Fora do microfo-
ne.) a conversar e a discutir.

(Soa a campainha.)

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – E 
que, acima de tudo, essa prerrogativa de ampliação e 
criação de novas reservas indígenas seja da compe-
tência do Congresso Nacional!

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Esse foi o Senador Jayme Campos.
Para fazer uma comunicação inadiável, tem a 

palavra o Senador Valdir Raupp.
Em seguida, como orador inscrito, falará o Se-

nador Sérgio Souza.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Para 

uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Paulo Paim; Srªs e Srs. 
Senadores, pedi a minha inscrição para fazer uma 
comunicação inadiável apenas para ler uma nota, ou 
melhor, as propostas da Executiva Nacional do PMDB, 
que se reuniu ontem, Senador Sérgio Souza, no Hotel 
Nacional, das 19 horas até as 23h30. Terminamos a 
nossa reunião quase meia-noite. Foi a reunião mais 
longa da Executiva Nacional do PMDB e também a 
que congregou maior número. A Executiva deve ter 
em torno de 30 membros, entre titulares e suplentes. 
E outros Senadores e Deputados Federais lá compa-
receram também, para discutir as propostas do PMDB 
Nacional para o nosso País neste momento.

Passo a ler as propostas da Executiva Nacional 
do PMDB:

A Comissão Executiva Nacional do PMDB, reu-
nida na noite desta terça-feira, dia 02 de julho, 
resolveu divulgar as conclusões a que chegou, 
em face das manifestações que tomaram as 
ruas de centenas de cidades brasileiras. As 
propostas são as seguintes:
1 – Apoiar a imediata aprovação de um novo 
Pacto Federativo, desconcentrando os recur-
sos para que os governos municipais e esta-
duais possam aumentar seus investimentos 
em suas políticas públicas, primordialmente 

no transporte urbano, na educação, na saú-
de e na segurança [pública], principais forças 
motoras dos movimentos reveladores da in-
satisfação popular.
2 – Aprovar consulta popular, plebiscito ou re-
ferendo, para a definição de reforma política 
que faça nascer um sistema político compatível 
com suas aspirações, abordando, entre outros, 
temas como reeleição, tempo de mandato e 
sistema eleitoral.
3 – Apoiar a aprovação do PLP 123/2012, 
que destina a aplicação equivalente a dez por 
cento (10%) das receitas correntes brutas da 
União na Saúde.
4 – Se, antes da consulta plebiscitária, o Con-
gresso Nacional formalizar projeto pronto e 
acabado de uma reforma política, que terá 
nosso apoio para ser votado e, após, levado 
a referendo popular.
5 – Propor, ainda, a redução do número de 
ministérios. Sabe-se que é de competência 
exclusiva da Presidenta da República. Nossa 
proposta é feita com vistas à redução dos cus-
tos e à austeridade, mantendo-se os ganhos 
das políticas públicas conquistados pelos mi-
nistérios que forem extintos.
6 – Defender a manutenção da plena obser-
vância da Lei de Responsabilidade Fiscal para 
garantir o equilíbrio das contas públicas e o 
controle da inflação, buscando o crescimento 
econômico sustentável.
7 – Finalmente, lutaremos pelo respeito e for-
talecimento das instituições democráticas e 
seu permanente aprimoramento, formulando 
propostas objetivas que respondam às deman-
das verificadas nas ruas.
Brasília, 02 de julho de 2013.

São essas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
as propostas aprovadas ontem, na Executiva Nacional 
do PMDB, esse Partido que tanto lutou no passado – 
e continua lutando – pela redemocratização do Brasil, 
contra o regime militar, pelas Diretas Já, pela anistia. 
Enfim, a todas as grandes causas, às grandes lutas, 
o PMDB sempre esteve atento. E, mais uma vez, o 
PMDB se coloca à disposição para as políticas públi-
cas do nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Esse foi o Senador Valdir Raupp, que leu nota 
oficial do PMDB, com uma pauta positiva não só para 
as mobilizações, mas para o povo brasileiro.
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Passamos a palavra, neste momento, por per-
muta com o Senador Pedro Taques, ao Senador Sér-
gio Souza.

Com muito orgulho, anuncio que, pela articula-
ção que V. Exª fez, conseguimos aprovar, hoje, pela 
manhã, com um relatório brilhante, na CCJ, o fim do 
voto secreto, PEC que apresentamos e que V. Exª, de 
forma competente, fez a defesa e aprovou. Parabéns 
a V. Exª! Tenho a certeza de que o Brasil bate palmas 
para o seu relatório.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Sr. Presidente.

Boa tarde a todos aqueles que nos visitam no 
plenário do Senado Federal!

Boa tarde a todos aqueles que nos assistem pela 
TV Senado e que nos escutam pela Rádio Senado!

Boa tarde a todas as Srªs Senadoras e Srs. Se-
nadores!

Boa tarde a todos os servidores do Senado Fe-
deral!

Sr. Presidente, já tive oportunidade de, por al-
gumas vezes, subir à tribuna do Senado Federal para 
debater temas de interesse geral da Nação brasileira, 
desde o início do meu mandato. Tenho como bandeira 
do meu mandato a otimização deste País, a redução 
do custo Brasil, a melhoria na qualidade do ensino.

Sou autor de um projeto de lei, já aprovado no 
Senado Federal, hoje tramitando sob o nº 4.744, de 
2012, na Câmara dos Deputados, para nós inserir-
mos as disciplinas de Cidadania Moral e Ética Social 
e Política no ensino fundamental e no ensino médio, 
para que possamos formar um cidadão cada vez mais 
preparado, capaz de entender seu papel perante a so-
ciedade, de conhecer seus direitos e de saber exigi-los 
e também de saber dos seus deveres.

No início de 2012, quando propus esse projeto, 
imaginava eu – e hoje estou extremamente satisfeito 
por estar errado – que a sociedade brasileira estava 
alienada, estava alheia às grandes causas da Nação. 
E, hoje, nós vemos que os grandes movimentos têm 
pautado o cenário da política nacional, em especial a 
pauta do Senado Federal.

E é sobre isso que eu venho falar, porque, agora 
há pouco, no início desta tarde, na Comissão de Cons-
tituição e Justiça do Senado, deu-se mais um passo 
fundamental para se consagrar a transparência e for-
talecer a ética no Congresso Nacional: aprovou-se, por 
unanimidade, o fim do voto secreto no Parlamento. A 
democracia brasileira vive um momento muito especial.

Há semanas, temos assistido a uma mobilização 
tremenda de vários segmentos da sociedade, que apre-

sentam demandas e sugestões que contribuam para 
melhorar a qualidade de vida da população em geral. 

E não apenas isso, Sr. Presidente. Trata-se tam-
bém de buscar extirpar da vida nacional a corrupção, a 
burocracia, a ineficiência dos serviços públicos, enfim, 
busca-se conferir maior cidadania a todos os brasilei-
ros e brasileiras.

Em atendimento às demandas apresentadas, 
muitas ações já foram adotadas, proposições legis-
lativas foram aprovadas, e há ainda várias iniciativas 
tramitando para responder, com a agilidade possível, 
ao clamor das ruas.

No que se refere ao combate à corrupção, destaco 
a aprovação, na semana passada, no Senado Federal, 
do projeto que tornou hediondo o crime de corrupção 
ativa e passiva, peculato e demais modalidades de 
infrações tidas como crimes do colarinho branco. On-
tem, aqui, neste plenário, já tarde da noite, aprovamos 
a ficha limpa para todos os servidores públicos.

Entretanto, Sr. Presidente, entendo que ainda po-
demos e devemos avançar muito mais. Nesse campo, 
penso que uma das principais ações contra a corrup-
ção seja a ampliação, no máximo que a segurança 
nacional permita, da transparência, envolvendo todas 
as coisas públicas. Refiro-me à ampliação de todos 
os mecanismos de controle dos gastos e também das 
ações públicas no que se refere aos gastos. Creio que 
os Poderes da República têm avançado positivamente 
na transparência das suas despesas, mas creio que 
o Judiciário ainda precisa fazer mais no que se refere 
à remuneração dos seus servidores e funcionários, 
algo que já foi feito no Poder Executivo e também no 
Poder Legislativo.

Porém, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
creio que temos que fazer mais, sobretudo no que se 
refere à transparência da gestão pública e do Parla-
mento.

No caso do Congresso Nacional, entendo que o 
mais importante para a sociedade brasileira seja o fim 
do voto secreto. Por isso, na condição de Relator da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 2013, 
de autoria do Senador Paulo Paim, que preside a ses-
são no dia de hoje – e é o primeiro signatário, além de 
mais de 30 Srªs e Srªs Senadoras que apoiaram essa 
proposta de emenda constitucional –, venho apelar a 
todos os Líderes, Senadores e Senadoras da Casa, 
para que nos mobilizemos, como temos feito nas últi-
mas semanas, para agilizar a apreciação da matéria 
o quanto for possível, quebrando interstícios e estabe-
lecendo um calendário especial para a aprovação em 
plenário da matéria, que tem como primeiro signatário 
V. Exª, Senador Paim.
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Repito que, no início desta tarde, a matéria – o 
meu relatório – foi aprovada, por unanimidade, na Co-
missão de Constituição e Justiça do Senado Federal. 
De acordo com a proposta, deixa de ser secreta a vo-
tação, nas comissões do Senado Federal e no plená-
rio desta Casa, da indicação de autoridade feita pelo 
Presidente da República, nos termos do art. 52, inciso 
III, da Carta Magna, ou seja, a escolha de magistrados, 
ministros do Tribunal de Contas da União, governador 
de Território, presidente e diretores do Banco Central, 
procurador-geral da República e titulares de outros 
cargos que a lei determinar. Do mesmo modo, passa a 
ser pública e aberta a votação relativa à escolha, pelo 
Presidente da República, de chefes de missão diplo-
mática de caráter permanente, nos termos do inciso 
IV do mesmo artigo. 

A hipótese constitucional de exoneração do pro-
curador-geral da República, antes do término do seu 
mandato, inscrita no inciso IX do art. 52, relativo às 
competências privativas do Senado, passa também a 
se dar mediante votação aberta.

A votação relacionada ao processo pertinente à 
perda de mandato de Deputado Federal ou Senador da 
República, acusado de infringir proibições constitucio-
nais, quebra de decoro parlamentar ou que sofrer con-
denação criminal em sentença transitada em julgado, 
a se realizar na Câmara dos Deputados ou no Sena-
do Federal, passa a se dar de modo aberto e público.

A apreciação dos vetos presidenciais apostos 
a projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, 
única circunstância do processo legislativo que se dá 
mediante voto secreto, nos termos da vigente ordem 
constitucional, passa também a ser realizada mediante 
voto público e aberto, conforme a nova redação que 
ora se confere ao § 4º do art. 66 da Constituição.

A abolição do voto secreto do Parlamentar é hoje 
mais do que um clamor popular. É também um apelo 
moral e ético.

Felizmente, não vivemos mais num período his-
tórico em que seja imperativo ocultar o voto do Parla-
mentar, em face de represálias de forças constituídas, 
para proteger o exercício das funções parlamentares 
em prol do cidadão comum. Em verdade, o momento 
atual pede que evitemos que o voto secreto oculte, 
em alguns casos, o caráter torpe do votante. O Par-
lamentar assume um mandato por fruto de votos que 
recebeu e que o legitimam a representar a vontade do 
cidadão que a ele confiou o seu voto. Nada mais justo, 
portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que 
esse cidadão possa fiscalizar suas ações e posturas 
através do voto aberto.

A realidade do nosso País e do mundo, na pre-
sente quadra histórica, superou todas as antigas obje-

ções. Hoje, diante da presença maior e mais expressiva 
da cidadania no acompanhamento das atividades do 
Congresso Nacional, podemos entender e afirmar que 
todas as pressões que atuam contrariamente à inde-
pendência e à autonomia do Parlamentar na formação 
da sua vontade podem ser compensadas pela vigilância 
dos cidadãos. A chamada revolução científica e tecno-
lógica tem gerado imensos efeitos em todos os planos 
da vida social: econômico, cultural, comportamental. 
Como era de se esperar, passa agora a gerar efeitos 
poderosos sobre a vida política e o funcionamento das 
diversas instituições estatais. 

A PEC nº 20, de 2013, aponta nesta direção: ao 
tornar todas as deliberações do Congresso Nacional 
abertas e públicas, revela a necessária transparência 
e publicidade que deve reger a vida pública e o funcio-
namento das instituições do Estado, de um lado; e, de 
outro, Sr. Presidente, contribui para a vigilância cidadã 
e a sindicabilidade, pela sociedade, sobre a atividade 
do Congresso Nacional, dos Deputados Federais e 
dos Senadores da República.

No momento em que o Brasil experimenta grandes 
manifestações em todo o País, temos que aproveitar 
a oportunidade para avançar, com responsabilidade, 
naquilo que representa o fortalecimento da nossa de-
mocracia.

O fim do voto secreto é um dos avanços possí-
veis e necessários nessa ocasião, e o Congresso Na-
cional está pronto pra votá-lo, inclusive sem que seja 
necessário ouvir a população brasileira, porque ela já 
se manifestou amplamente, através das manifestações 
populares e pelas redes sociais.

Com muita honra, concedo um aparte ao Sena-
dor Pedro Taques, nobre representante do Estado do 
Mato Grosso pelo PDT.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Se-
nador Sérgio, quero parabenizar V. Exª e o Senador 
Paulo Paim. Nós já debatemos esse tema hoje, na 
Comissão de Constituição e Justiça. Esse tema é um 
dos mais importantes sobre os quais esta Casa pre-
cisa decidir. Faz tempo que precisa decidir sobre isso. 
Concordo também com V. Exª no sentido de que não 
existe a necessidade de uma consulta popular através 
de um plebiscito. Com todo respeito à Presidente da 
República, é perfumaria para se colocar no plebisci-
to. O plebiscito tem que ser para outros temas. Nós é 
que devemos debater esse tema aqui. Não há melhor 
detergente do que a luz do sol. Aquele que quer fazer 
às escondidas, muitas vezes está no cambalacho, na 
calada da noite, na maracutaia. Isso não é correto. Eu 
defendo a votação aberta em todos os casos. Esse é 
um ponto. Outro ponto: tenho o Projeto de Resolução 
nº 08, de 2013, que nós debatemos hoje, na CCJ, 
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que, se for aprovado, a votação para a Presidência do 
Senado e para a Presidência das comissões também 
será aberta. Vejam que a Constituição da República, 
em nenhum momento, diz que nas eleições para a 
Presidência do Senado, da Câmara e das comissões 
desta Casa a votação deve ser secreta. O Regimento 
Interno é inconstitucional nesse particular. Eu solicitei 
ao Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, 
Vital do Rêgo, que V. Exª seja o Relator também desse 
projeto de resolução, para que nós possamos afastar, 
de uma vez por todas, a escuridão. Nós precisamos de 
luz, e não de escuridão. Parabéns pela sua fala! Para-
béns ao Senador Paulo Paim, por ser um daqueles que, 
em primeiro lugar, debate esse tema aqui, no Senado.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Obrigado, Senador Pedro Taques. 

É fato: a alteração hoje relatada e aprovada na 
Comissão de Constituição e Justiça é a alteração na 
Constituição da República Federativa do Brasil. Todos 
os votos inerentes aos Parlamentares, previstos como 
secretos, passam a ser abertos a partir dessa emen-
da constitucional, na Constituição. Mas aqueles ainda 
previstos no Regimento Interno dependem de reforma, 
e terei a maior honra, privilégio, se for designado, de 
relatar este assunto.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Presiden-
ta Dilma Rousseff encaminhou ontem, ao Congresso 
Nacional, uma mensagem sugerindo vários pontos para 
consulta à população brasileira. Quero crer que uma 
situação como essa não foi com o intuito, de fato, de 
abrir um plebiscito para saber se o cidadão concorda 
ou não com a existência do voto secreto no Congres-
so Nacional, mas, sim, como forma de dizer ao Con-
gresso Nacional que ele tem as bênçãos do Palácio 
do Planalto para tocar essa matéria. Sabemos que, no 
Congresso Nacional, se não houver vontade do Poder 
Executivo, os projetos não andam. Nós sabemos que 
nem o Parlamento tem coragem, mesmo havendo a 
vontade do Executivo. Uma vez tornada pública essa 
vontade, o Congresso Nacional começa a se movi-
mentar, e aqueles projetos que não saíam das gavetas 
das comissões, ou das Srªs e dos Srs. Parlamentares, 
começam a surgir. Inclusive muitas iniciativas que os 
Parlamentares não tinham coragem de propor come-
çam a aparecer na forma de projetos de lei.

Então, vejam só o momento importante pelo qual 
estamos passando! 

Por isso, propostas de emenda constitucional 
como essa, que acaba com o voto secreto no Parla-
mento brasileiro, tem esse momento apropriado para 
aprovação. 

Portanto, faço um apelo ao Líder do meu Partido, 
ao Senador Presidente desta Casa, Senador Renan 

Calheiros, a todos os Líderes, Senador Paim, mas, em 
especial, ao Senador Eunício Oliveira, Líder do meu 
Partido, para que possamos quebrar o interstício e ado-
tar um calendário especial para votar essa proposta de 
emenda constitucional ainda antes do recesso, nesse 
calendário de trabalho intensivo que vamos fazer nes-
ta e na próxima semana, de sessões deliberativas de 
segunda à sexta-feira. Teremos tempo, sim.

Ontem, rapidamente, aprovamos lei complementar 
que dependia de quórum qualificado e também pro-
posta de emenda constitucional. Quantos projetos nós 
votamos nos últimos dez dias, importantíssimos, cuja 
tramitação normalmente não era acelerada? 

Então, o momento é apropriado. Quero contar 
com o apoio de todas as Srªs e de todos os Srs. Se-
nadores para que nós possamos avançar ainda mais 
na questão da transparência, que é algo cuja resposta 
precisamos dar à sociedade brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Uma boa tarde a todos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem.
Esse foi o Senador Sérgio Souza, que aqui repro-

duziu, comentou seu relatório brilhante na Comissão, 
que acaba com o voto secreto em todas as instâncias 
do Parlamento.

Pois não.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 

Senador Pedro Taques, a minha assessoria acaba de 
me informar que o Senador Vital do Rêgo acabou de 
me designar relator do Projeto de Resolução nº 08, 
de 2013, que altera o art. 291 do Regimento Interno, 
que trata também dos votos secretos para a eleição 
da Mesa do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Permita-me, antes, Pedro Taques: aí, sim, acaba 
com todos os votos secretos...

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
No Parlamento.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – ... nas instâncias do Parlamento.

Senador Pedro Taques, com a palavra.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 

Permita-me ainda, Sr. Presidente, apenas para cum-
primentar. Não poderia estar em melhores mãos.

Senador Sérgio,...
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 

Obrigado. 
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – ... 

queremos agradecer a sensibilidade do Senador Vital 
do Rêgo ao entender a importância desse projeto de 
resolução. Tenho certeza de que V. Exª dará o melhor 
destino a esse projeto.
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O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Meus cumprimentos, mais uma vez, ao Senador 
Vital do Rêgo, pelo encaminhamento feito, em todas 
as posições em que são considerados os projetos 
polêmicos. Ele coloca em votação, indica o relator e 
a Casa decide.

Agora, com a palavra, o Senador Ivo Cassol, pela 
Liderança do PP. 

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs. 
e Srs. Senadores, quero aqui, mais uma vez, cumpri-
mentar meus colegas, Senadores e Senadoras. Que-
ro também cumprimentar, deixar o meu abraço aos 
visitantes de várias categorias, especialmente dos 
quatro cantos deste País, que nos acompanham aqui 
nas galerias da Casa e a todos os brasileiros e bra-
sileiras que nos assistem, Sr. Presidente, nos quatro 
cantos deste País.

Eu vejo essa discussão do plebiscito. A cada dis-
curso que passa, eu vejo como se a reforma política 
fosse a solução dos problemas nacionais. Está equi-
vocado quem pensa dessa maneira.

O povo foi às ruas. Houve manifestação nos qua-
tro cantos do País. Não foi pela reforma política, e sim 
pela reforma dos políticos que nos representam. O 
que o povo, na verdade, buscou, nos quatro cantos do 
País, foi a reforma dos políticos, da conduta deles, da 
maneira de trabalharem. Eu não vi nenhuma placa e 
nenhum dizer de que a solução para calar o povo que 
saiu às ruas seria a reforma política.

E acham – alguns dizem – que o plebiscito é a 
solução. Eu fui prefeito em dois mandatos, fui governa-
dor em dois mandatos, e hoje, como Senador da Re-
pública, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero 
dizer que o plebiscito, para nós, brasileiros, vai custar 
mais de R$1 bilhão. Vamos pegar esse recurso e va-
mos colocar na saúde! Vamos colocar para comprar 
remédio, ajudar as prefeituras falidas e quebradas, 
ajudar as Santas Casas, ajudar o sistema de saúde, 
que é uma decepção para nós brasileiros. Dizem que 
todo cidadão tem direito ao atendimento à saúde, mas 
procure as unidades públicas!

Deram isenção para carros. Eu quero deixar bem 
claro que quem compra carro tem de pagar imposto. 
Quem tem R$30 mil, R$40 mil para comprar um ve-
ículo, que coloque mais R$5 mil para utilizarmos em 
infraestrutura urbana. Não adianta haver mais carros, 
se não conseguem andar nas cidades.

Brasília, que é uma cidade planejada, Sr. Presi-
dente, hoje, para chegar a esta Casa, eu tive dificuldade. 
E é diuturnamente essa situação que estamos vivemos.

Portanto, as manifestações que vimos nas ruas 
demonstram o que a população sente na pele. Ela não 
aguenta mais ver os desmandos, Senadores.

A exemplo da Petrobras. Não da gestão da Graça 
Foster, que está lá agora, mas da gestão desse deso-
nesto, desse corrupto do Gabrielli, que passou pela 
Presidência da Petrobras, juntamente com o diretor 
financeiro do exterior, que hoje...

Sinceramente, Srª Presidente Dilma, por favor, 
mande esse cara ir embora, esse diretor de distribui-
dora da Petrobras que é diretor hoje. Ele, junto com 
o Gabrielli, deu um desfalque nos cofres públicos de 
R$2,5 bilhões – R$2,5 bilhões! – e compraram, Sena-
dor Pedro Taques, uma empresa falida no Texas, nos 
Estados Unidos. Uma empresa que, em 2005, era ob-
soleta, não servia para nada. Uma empresa americana 
a comprou por US$42 milhões e vendeu 50% para o 
Brasil por US$360 milhões.

E fizeram um contrato fraudulento, um contato de 
três, quatro pontas, e esse contrato, depois, obrigava 
o Brasil a comprar o restante dessa refinaria. E custou 
para os cofres públicos do Governo Federal, da Petro-
bras, a nossa Petrobras, US$1,180 bilhão. US$1,180 
bilhão! Foi esse o custo que o povo brasileiro pagou. 
É por isso que nós temos embutidos no combustível 
esses impostos tão caros, tão altos.

Ao mesmo tempo, aprovamos, ontem, na Comis-
são de Meio Ambiente e Fiscalização, a presença dos 
dois, tanto do diretor como do ex-Presidente Gabrielli, 
para virem dar explicação a respeito desse contrato 
fraudulento, que acabou dando um prejuízo de R$2,5 
bilhões para os cofres públicos.

É vergonhoso! É por isso que a população está 
nas ruas! É por isso que a população está clamando, 
porque não aguenta mais ver as pessoas serem no-
meadas para cargos públicos, apadrinhadas por algum 
político ou, de repente, por algum partido, e acabarem 
se locupletando, sem necessidade de darem explica-
ções sobre esse dinheiro, Sr. Presidente, que sai dos 
cofres públicos, que sai daqui e vai para o exterior. Sem 
precisarem sequer dar explicações para o Tribunal de 
Contas ou para o Ministério Público Federal.

Ninguém foi atrás até agora. Eu espero que eles 
apurem esses responsáveis. Mesmo se forem para a 
cadeia. Pois não foi R$1 milhão que levaram; foram 
R$2,5 bilhões.

Faço parte da base do Governo Federal e aqui 
vou defender todos os projetos de interesse do Governo 
Federal. Sei que se dependesse da Presidente Dilma, 
ela não teria interesse nenhuma na reforma política, 
porque ela é uma técnica, ela é competente, mas, in-
felizmente, depende de vários partidos e do próprio 
partido para administrar o País. 
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Nesse ponto, vêm os partidos, que estão pen-
sando de que maneira vão colocar o povo no cabresto, 
como foi feito na Venezuela...

(Soa a campainha.)

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – ... para 
que continue, infelizmente, essa situação que vivemos 
no Brasil. Vou frisar aqui novamente: eu sou contra. 
Sou contra. Este Senador vota contra à reforma polí-
tica. Eu sou a favor da reforma dos políticos, que nos 
representam. E nós estamos aqui representando. É por 
isso que a população está clamando. Portanto, deixo 
o meu abraço e agradeço.

Em 90 dias, não dá tempo, Senador Jayme, Se-
nador Pedro Taques e Senador Ataídes. Não dá tem-
po, entendeu? De maneira nenhuma, de fazer esse 
plebiscito. Vai ser tudo atropelado, vai ser tudo corrido, 
tudo colocado goela abaixo. Por que não discutimos e 
fazemos plebiscito nas eleições do ano que vem? Para 
diminuir a idade penal, para dar direito aos nossos jo-
vens de 16, 17 anos, a ter sua Carteira de Habilitação, 
a ter responsabilidade e responder pelos seus atos.

Perguntem ao povo, perguntem à população do 
Brasil. Noventa e dois por cento da população de São 
Paulo e noventa e dois por cento da de Rondônia quer a 
maioridade penal para responsabilizar os delinquentes 
que se escondem atrás da prerrogativa da legislação 
que este Senado, esta Casa, aprovou. 

Quero aqui aproveitar para dizer que se tivermos 
de fazer algum plebiscito sobre a reforma política, que 
se coloque em pauta para o ano das eleições, junto 
com o calendário das eleições. Não vamos gastar R$1 
bilhão. Pelo amor de Deus, gente! Não temos dinhei-
ro. Nossas rodovias estão em frangalhos, a situação 
está precária, o PIB está em baixa, a exportação pior 
ainda, a importação aumentou. E ainda vamos gastar 
R$1 bilhão para fazer um plebiscito que não vai levar 
ninguém a lugar nenhum?

E quero dizer mais. Quero dizer que, mesmo que 
se faça o plebiscito, mesmo que se mude essa situação 
política, vocês sabem que os caciques serão os mes-
mos. Os chefes dos partidos continuam os mesmos e 
a população continua no sal grosso.

(Soa a campainha.)

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Infeliz-
mente, se correr, o bicho pega; se ficar, o gato come. 
Não tem jeito.

Portanto, como Senador da República, conheço 
a situação e sou contra o plebiscito, mesmo sendo da 
Base do Governo, porque não concordo com um gas-
to exagerado que venha de última hora, em véspera 
de eleição.

Deixo aqui o meu abraço, a minha gratidão.

Quero passar esta mensagem aos nossos cole-
gas. Juntos somaremos esforços para fazer o melhor 
pelo País. Não podemos atender um e outro partido 
político. 

Um abraço. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Esse foi o Senador Ivo Cassol.
Senador Humberto Costa. (Pausa.)
Senadora Angela Portela. (Pausa.)
Senador Walter Pinheiro. (Pausa.)
Senador Cristovam Buarque. (Pausa.)
Senador Flexa Ribeiro. (Pausa.)
Senador Pedro Taques. (Pausa.)
Senador Eduardo Suplicy. (Pausa.)
Senador Pedro Taques. (Pausa.)
Senador Pedro Taques, como orador inscrito. 
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, cidadãos que 
nos acompanham presencialmente aqui e através das 
redes, através da televisão e do rádio, o assunto é a 
falada reforma política, Senador Moka.

Uma primeira pergunta que nos vem à mente é a 
seguinte: o que é uma reforma política? Que reforma 
política nós queremos?

Nós não podemos confundir, Senador Moka, re-
forma política com reforma eleitoral. Reforma eleitoral 
é diferente de reforma política. Quando se fala em re-
forma política, nós temos alguns temas que precisam 
ser debatidos. Dentre eles, Senador Agripino, o primei-
ro são as relações entre o Legislativo e o Executivo. 
Isso faz parte do que se denomina de reforma política.

Por exemplo, pode um Poder Executivo impe-
rial, um presidencialismo monárquico fazer com que 
o Congresso Nacional seja submisso? Pode o Poder 
Executivo editar medidas provisórias e nos obrigar a 
votar medidas provisórias em tempo reduzido? Isso 
faz parte da reforma política.

E nós já votamos aqui, Senador Paulo Paim, uma 
proposta de emenda à Constituição, capitaneada pelo 
Senador Sarney, relatada pelo Senador Aécio Neves. 
Essa reforma política precisa fazer com que essa pro-
posta de emenda, que já se encontra na Câmara dos 
Deputados, também seja votada, sob pena de nós 
enganarmos o cidadão, sob pena de nós fazermos 
uma farsa.

Além das relações do Legislativo e do Executivo, 
precisamos debater, nesta reforma política, a reeleição 
para o cargo de Presidente da República. Será que é 
democrático aquele presidente que vai para a reeleição 
se ocupando da máquina? Isso ofende o princípio da 
igualdade, o princípio da isonomia. Temos que debater 
o instituto da reeleição.
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Quando se fala em reforma política, temos que de-
bater o sistema ou regime de governo: presidencialismo 
ou parlamentarismo. Isso faz parte da reforma política.

Nós teríamos que debater, Senador Moka, o 
número de Deputados Federais e o número de Se-
nadores. Nós temos 513 Deputados Federais e 200 
milhões de habitantes. Os Estados Unidos têm 300 
milhões de habitantes – 100 milhões de habitantes a 
mais que o Brasil – e 100 representantes a menos na 
Câmara dos Deputados deles. Nós temos que debater 
o número de Senadores. Os Estados Unidos, 300 mi-
lhões de habitantes, 50 Estados, 100 Senadores, dois 
Senadores por Estado da Federação. Aqui nós temos 
três Senadores por Estado da Federação.

Precisamos debater na reforma política a função 
do bicameralismo no Brasil. Isso precisa ser debatido 
na reforma política.

Agora, Sua Excelência a Presidente da Repúbli-
ca mandou ao Congresso Nacional uma mensagem 
falando da chamada consulta popular, na sua espé-
cie, plebiscito.

Essa mensagem da Presidenta da República me 
faz lembrar aquela fábula, Senador Moka, “A montanha 
pariu um rato”. O que isso significa? Depois das ma-
nifestações democráticas feitas na rua, a Presidente 
da República traz cinco propostas para essa consulta 
popular do tipo plebiscito.

É importante que nós possamos dizer que a de-
mocracia, na República Federativa do Brasil, aceita a 
participação do cidadão, no que se denomina democra-
cia dialógica, para que nós tenhamos um contato, um 
diálogo entre o cidadão e aquele que exerce o Poder.

Sou absolutamente favorável à consulta popular, 
mas sou contrário à farsa, sou contrário a fazer do ci-
dadão um bobó cheira-cheira, como se diz no Estado 
do Mato Grosso. O cidadão não é bobo. O cidadão, 
hoje, é inteligente. Ele não pode cair nessa farsa. Essa 
mensagem da Presidente da República, com todo o 
respeito a ela, é uma farsa, em se tratando de uma 
consulta popular.

E por quê? Primeiro ponto a ser debatido em uma 
consulta popular do tipo plebiscito: a forma de financia-
mento das campanhas eleitorais. O cidadão vai precisar 
decidir se ele quer dar mais dinheiro para o político se 
candidatar. O financiamento de campanha no Brasil é 
público ou privado? Ele é híbrido, ele é misto, porque 
nós temos, Senador Agripino, como V. Exª sabe, o Fun-
do Partidário, nós temos a isenção do pagamento de 
Imposto de Renda pelas concessionárias. Portanto, o 
financiamento é híbrido. Já existe uma parte do finan-
ciamento, e quem desembolsa esse pagamento somos 
todos nós. É o senhor José, é dona Maria.

Muito bem, isso de modo a permitir que o povo 
possa comparar suas vantagens. Não é possível!

O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Per-
mite-me um aparte?

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 
Permito um aparte a V. Exª. Se me permite, só uma 
expressão.

Não é possível, por meio de uma consulta popular 
do tipo plebiscito, você discutir questões técnicas como 
essas, porque nós precisamos de tempo para esclare-
cer o cidadão, sob pena de nós estarmos enganando 
o cidadão a respeito dessas perguntas.

Um outro tópico: sistema eleitoral – sistema dis-
trital, majoritário, proporcional, distrital, sistema distri-
tal misto ou puro; qual o tipo de sistema? Isso não é 
possível em plebiscito! Ao menos a meu juízo, é uma 
farsa para enganar o cidadão.

Concedo um aparte a V. Exª.
O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Sena-

dor Pedro Taques, eu quero cumprimentar V. Exª por 
esse primeiro discurso em torno desse tema, objeti-
vando a análise ponto por ponto. Eu queria fazer este 
aparte para deixar claro uma coisa que V. Exª já está 
deixando; mas, para aqueles que nos estão ouvindo 
não terem dúvida de que nós somos favoráveis à con-
sulta popular. Agora, consulta popular consequente, em 
que o povo possa opinar com conhecimento de causa, 
como V. Exª está ajudando neste momento a aconte-
cer. O plebiscito, que seria a iniciativa proposta pela 
Presidente da República, de forma cavilosa, custando 
R$500 milhões, se não tivesse consequência dentro de 
um ano, o produto do gasto dos R$500 milhões seria 
inócuo, seria jogado na lata do lixo. E não há tempo! 
O TSE já mostrou que não há tempo para a tramitação 
normal. Insistir na tese do plebiscito é perversidade, 
é insistir em gastar dinheiro impunemente. Quando a 
gente pode fazer a reforma política... E agora ela vai 
ser feita, porque agora o Governo está comprometido 
em fazê-la. E não aconteceu até agora porque o Go-
verno ainda não tinha se movido no sentido de votar 
os temas. Mas, agora, está comprometido; a Base do 
Governo vai ter de votar. E nós vamos fazer nossa par-
te. V. Exª está fazendo um discurso que eu vou fazer, 
que o Aloysio Nunes vai fazer, todos do PT, do PMDB 
vão fazer, de todos os partidos, explicando suas posi-
ções com relação à lista fechada, a voto distrital mis-
to, à cláusula de barreira, a financiamento público de 
campanha, a suplente de Senador para, de discurso 
em discurso, gerarmos notícias para as rádios, para a 
televisão. A TV Senado, com sua penetração, vai fazer 
com que chegue às pessoas, por nosso debate, a cons-
ciência do que significa, na verdade, cada tema desse, 
que é a nossa praia, mas que não é do conhecimento 
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do cidadão comum, na profundidade que precisa ter, 
para que ele possa opinar em um referendo. Quando 
nós viermos a votar – e aí está posta na Câmara uma 
comissão que, por 90 dias, trabalhará a matéria, para 
produzir um texto refletido, com a participação da OAB 
(Ordem dos Advogados do Brasil) – cuja diretoria es-
teve comigo ontem, que quer participar, e será bem-
-vinda –, de muitas instituições que podem e devem 
opinar, também com as redes sociais que haverão de 
se manifestar, com sua avaliação positiva ou negativa, 
que balizarão nosso trabalho, trazendo a sintonia das 
ruas para, ao final, a rua votar. Então, quero cumpri-
mentar V. Exª por essa primeira abordagem de uma 
sequência que haverá de uma abordagem pontual, 
ponto por ponto, de forma didática, para que a gente 
possa emitir opinião e, ao emitir a opinião, explicar, a 
quem nos está vendo e ouvindo, qual é o sentido real 
do tema que se está tratando. Cumprimento V. Exª e 
aplaudo a iniciativa.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Mui-
to obrigado, Senador Agripino.

Apenas um outro tópico sugerido por Sua Exce-
lência a Presidente da República: Definição do Siste-
ma Eleitoral. A Constituição estabelece dois sistemas 
eleitorais, o proporcional e o majoritário. Muito bem, o 
sistema proporcional, para que o cidadão possa en-
tender, nós precisamos ir lá ao Código Eleitoral para 
explicar ao cidadão, em um plebiscito, o que é quocien-
te eleitoral, o que é quociente partidário, quais são os 
eleitos, a técnica de divisão das sobras pelo processo 
do sistema D’Hondt, o belga, ou o melhor sobra, ou 
melhor média. Como vou explicar isso ao cidadão em 
um plebiscito?

O sistema distrital, como vou explicá-lo ao ci-
dadão? E eu defendo o sistema distrital. Como vou 
explicar ao cidadão do Estado de Mato Grosso que 
é possível, no sistema distrital, Senador Moka... Nos 
Estados Unidos, no sistema distrital, alguns Estados 
só têm um representante na Câmara Federal. Porque 
um cidadão, no Estado de São Paulo, para que ele 
eleja um Deputado Federal – são 70 Deputados Fede-
rais –, precisa de 600 mil votos, diferente dos Estados 
menos populosos. Como vou explicar isto ao cidadão, 
para divisão do distrito, em um plebiscito?

Nós somos favoráveis à consulta popular. Não 
existe forma, não existe maneira de nós fazermos com 
que a democracia se consolide, cada dia mais, sem que 
o titular do poder, que é o cidadão e que recebe o nome 
de povo, possa se manifestar. Agora, não existe forma 
de nós enganarmos o cidadão. Enganar o cidadão – eu 
não vou participar dessa farsa. Votarei contrariamente 
ao plebiscito. Sou favorável à consulta, mas não que-

ro uma consulta meia boca, uma consulta para inglês 
ver, uma consulta para fazer-me rir. Isso eu não voto.

E continuo, antes do aparte, se V. Exª me per-
mite, Sr. Presidente. Fazer um plebiscito para decidir 
voto secreto ou aberto aqui, no Congresso Nacional? 
Com todo o respeito, já existem propostas de emenda 
à Constituição nesta Casa de há muito – uma delas 
do Senador Paulo Paim – que acabam com a votação 
secreta, que é uma excrescência. Não há melhor deter-
gente do que a luz do sol. Temos que votar em aberto.

Isto é uma piada. Fazer um plebiscito para deci-
dir que o cidadão fale sobre suplente de Senador? Já 
existem nesta Casa propostas para modificar essa re-
alidade. Aliás, eu participei de uma comissão especial 
da reforma política, no início de 2011, presidida pelo 
Senador Dornelles. Nessa comissão, nós discutimos 
todos esses pontos. Agora, falta a tal da vontade políti-
ca. Precisamos de mais vontade e de menos politicalha 
no Congresso Nacional e também no Poder Executivo.

Para minha honra, concedo um aparte ao Senador 
Suplicy, depois ao Senador Moka e à Senadora Ana 
Amélia, na ordem que eles pediram, Sr. Presidente.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Caro 
Senador Pedro Taques, V. Exª tem uma contribuição 
de enorme relevância em temas como os que aborda 
hoje, e tantos outros, especialmente na área jurídi-
ca. Mas eu quero ponderar que a Presidenta Dilma, 
na verdade, colocou cinco pontos de sugestão, mas 
abrindo inteiramente a todos nós para que venhamos 
a considerá-los como próprios ou não. V. Exª coloca 
que alguns pontos são muito relevantes na reforma 
política: se vamos escolher o financiamento público 
ou o financiamento privado, a convivência de um com 
o outro. Como eu avalio, me parece adequado termi-
narmos o financiamento de pessoa jurídica, mas per-
manecer o financiamento de pessoa física, limitado a 
uma soma de bom senso, e o financiamento público 
coexistindo. V. Exª aqui nos fala da consulta sobre a 
natureza do voto, se proporcional ou distrital. Eu sou 
um pouco mais otimista do que V. Exª, acho que seria 
perfeitamente possível explicarmos à população, aos 
eleitores, a natureza do voto proporcional e do distrital 
e, quem sabe, chegarmos a um sistema misto. Pois uma 
pessoa com a qualidade de V. Exª – V. Exª é Senador e 
tem um posto majoritário –, vamos supor, considerasse, 
em algum momento da vida, ser Deputado Federal. Os 
temas com que V. Exª lida, a abrangência, a sua ex-
periência, o seu conhecimento, o tornam tipicamente 
um representante do Estado do Mato Grosso, e não 
apenas, digamos, de um distrito, da capital, digamos, 
de Cuiabá. Eu verifico nas diversas pessoas com as 
quais convivi que há muitos homens públicos como, 
digamos, Ulysses Guimarães, que certamente era um 
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representante muito além da cidade de São Paulo. Ele 
era de todo o Estado, senão do Brasil. Então, tipica-
mente para citar V. Exª e Ulysses Guimarães como 
representantes maiores. Mas também vejo qualidades 
na representação distrital, por isso acho que, quem 
sabe, um sistema misto, como ocorre em alguns paí-
ses, pode ser bem explicado e aceito pela população. 
Eu cito alguns exemplos. Acho que V. Exª tem razão 
ao citar o projeto de Paulo Paim, do voto aberto. Isso 
é algo que nós podemos liquidar mais rapidamente e, 
quem sabe, colocar ali outro tema muito significativo. 
Se for para escolher cinco temas, como a proposta do 
chamado recall, que me parece muito relevante... Eu 
próprio fui um dos que apresentaram, e tramita nesta 
Casa projeto nessa direção. Mas eu acho que o diálogo 
está sendo muito rico e eu acredito que as pondera-
ções de V. Exª estão certamente sendo ouvidas pelo 
Ministro da Justiça, pela Presidenta Dilma Rousseff.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 
Muito obrigado.

Eu gostaria de lembrar a V. Exª, Senador Suplicy, 
que Churchill, quando venceu a guerra, foi eleito por 
um distrito.

Eu concedo um aparte ao Senador Moka e de-
pois, à Senadora Ana Amélia.

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Se-
nador Pedro Taques, eu, nessas manifestações, não 
me lembro de ter visto nenhum cartaz pedindo reforma 
política. Não vi. Eu gostaria de fazer um plebiscito. O 
que a população gostaria que fosse resolvido nesse 
momento. Pelo menos na pesquisa do Ibope, 40% da 
insatisfação é relacionada a saúde, depois, educação 
e outros temas. Senador, V. Exª está ocupando a tri-
buna, discutindo essa questão da reforma política, o 
plebiscito. Eu acho, a impressão que tenho é de que, 
com essa energia, podíamos estar debatendo os 10% 
do orçamento bruto da União para financiar a saúde. 
Eu penso isso. Não que não queira fazer a reforma 
política ou que tenha alguma coisa contra o plebiscito, 
mas eu gostaria de, neste momento, estar discutindo 
exatamente aquilo que a população realmente foi às 
ruas reivindicar: corrupção, financiamento de saúde, 
recursos para educação. Ontem, nós demos realmente 
uma resposta à sociedade ao colocarmos aqui 75% 
dos royalties para educação e 25% para saúde. Essa 
é uma resposta concreta. Agora, a reforma política, V. 
Exª lembrou – e eu também participei – que, no início 
do nosso mandato, fizemos um trabalho, uma discus-
são, encaminhamos todos os itens discutidos. E o que 
virou aquilo? Na verdade, é uma decisão política fazer 
essa reforma. E, aí, evidentemente, esses temas como 
o voto distrital serão debatidos mais oportunamente. 
Parece-me que nós não temos tempo adequado para 

isso e parece-me também não ser essa a prioridade 
do que ficou demonstrado na grande insatisfação da 
população nas últimas semanas. Muito obrigado, Se-
nador Pedro Taques.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Mui-
to obrigado, Senador Moka. 

Concedo o aparte à Senadora Ana Amélia, digna 
representante dos gaúchos.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Se-
nador Pedro Taques, eu comecei hoje, no início da 
sessão, falando do mesmo tema. E eu queria cum-
primentá-lo porque, quanto mais falamos sobre ele, 
talvez mais luzes coloquemos nesse cenário tão tur-
bulento que estamos vivendo hoje, confundindo prio-
ridades. A questão é prioridade. Agora mesmo V. Exª 
trata aí da questão do voto secreto. O Senador Paim 
e vários Senadores são autores de um projeto que foi 
aprovado hoje na Comissão de Constituição e Justiça 
e que acaba com o voto secreto para todas as vota-
ções. Portanto, já está resolvido um dos itens dessa 
matéria. O financiamento público de campanha é uma 
questão muito delicada para uma população que foi às 
ruas para protestar falando do padrão Fifa. Nós não 
temos padrão Fifa de saúde, de educação e de tantas 
outras. Portanto, pegar o dinheiro que poderia ir para 
a saúde e para a educação, se não aceitaram colocar 
em estádios de futebol, futebol que é uma das paixões 
nacionais, imagine colocar naquilo a que o brasileiro 
tem uma restrição, que é a atividade política. Então, é 
nesse aspecto. Penso que o que foi feito em matéria de 
redução dos custos de campanha eleitoral, acabando 
com camiseta, com chaveirinho, com showmício, hoje 
se pode cortar mais gastos ainda e fazer uma cam-
panha muito mais modesta, muito mais adequada às 
necessidades do País. Cumprimentar V. Exª, e, como 
V. Exª, também acho que plebiscito não é a panaceia 
para os nossos males, não é o remédio para os males...

(Soa a campainha.)

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – ... do Brasil, 
que estão direcionados a outras questões, que são saú-
de, educação e um combate à corrupção mais vigilan-
temente eficiente. Muito obrigada, Senador, e parabéns.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 
Muito obrigado, Senadora Ana Amélia. Mais do que 
esses temas – e veja que nós todos somos favoráveis 
à consulta popular; somos favoráveis à participação do 
cidadão nas decisões mais importantes do Estado –; 
agora, farsa, não dá para compactuar com isso. 

Nós poderíamos discutir, por exemplo, 39 minis-
térios. Será que a maior pessoa jurídica do mundo tem 
39 diretorias? Será que os países com 300 milhões 
de habitantes; a China, com mais de 1 bilhão de habi-
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tantes, tem 39 ministérios? Isso precisa ser debatido 
por nós, muito mais do que debatermos dois tópicos 
aqui como perfumaria. Isso aqui é perfumaria, é querer 
enganar o cidadão. 

E, ressalto, sou absolutamente favorável à consul-
ta popular; o cidadão deve, sim, adonar-se do que lhe 
pertence, mas nós não podemos enganar o cidadão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Convido o Senador Ataídes para assumir a Presidên-
cia para que eu possa fazer o meu pronunciamento.

O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Ataídes Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Concedo a palavra ao Senador Paim, 
pelo tempo regimental.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Presi-
dente Ataídes, a Presidenta Dilma propôs cinco temas 
para o plebiscito, na linha da reforma política e daquilo 
que se ouve nas ruas. Entre eles, está o fim do voto 
secreto no Congresso Nacional para todas as decisões 
no Parlamento. 

Ora, Sr. Presidente, até um tempo atrás, diziam 
que a Presidenta não queria o fim do voto secreto. Eu 
trato desse tema há exatamente 25 anos. Na Assem-
bleia Nacional Constituinte, propus o fim do voto secreto 
e fui derrotado. Como Deputado Federal, apresentei a 
proposta do fim do voto secreto e fui derrotado, porque 
me diziam que, principalmente no veto, a pressão do 
Executivo era muito grande sobre os Parlamentares. 
Apresentei aqui, no Senado, a PEC nº 50, que também 
não foi aprovada. O alegado foi o mesmo: o Executivo 
é contra. Voltei à carga, apresentei a Emenda nº 20, 
propondo o fim do voto secreto no Parlamento.

Estávamos com certa dificuldade, mas, a partir 
do momento em que a Presidenta Dilma coloca entre 
os cinco pontos a prioridade pelo fim do voto secreto, 
ela sinaliza para a sociedade e para a sua base que 
ela também entende que o Parlamento, Senador Sér-
gio Souza, V. Exª que foi o brilhante Relator da maté-
ria, também não concorda mais com o voto secreto. 
Isso é bom, isso é bom para todos. É bom para a Pre-
sidenta, é bom para a democracia, é bom para este 
Parlamento, que não votará mais nada secretamente. 
Como é bom, Sérgio Souza, ouvir, hoje pela manhã, o 
seu relatório na CCJ, onde V. Exª, com muita compe-
tência, conseguiu a aprovação, por unanimidade, da 
PEC nº 20, que apresentei em 2003 e da qual V. Exª 
assumiu a relatoria.

Sr. Presidente, num livro de memórias que escrevi 
há dez anos, O Rufar dos Tambores, p. 55, eu dizia: 
“O voto secreto no Congresso é como as meias ver-

dades. É, na verdade, um absurdo o Parlamentar não 
assumir suas posições publicamente, seja qual for. Não 
podemos fazer de conta que é possível dizer uma coi-
sa e, no voto secreto, fazer outra. É inadmissível”. Até 
uso aquela velha frase: “É como dar uma de avestruz, 
bota a cabeça na areia para ver a tempestade passar”.

Sr. Presidente, ao longo desses meus anos no 
Parlamento, sinto que, graças a esse grande movimento 
das ruas, vamos chegar a um momento, eu diria, para 
mim, de mais transparência absoluta, porque só a pa-
lavra “secreto” lembra para mim os porões da ditadura. 
No Estado democrático de direito, nós termos receio 
de votar abertamente, seja num veto, seja na cassação 
de um mandato, seja na escolha de uma autoridade, 
não tem lógica, Sr. Presidente. Eu não consigo, con-
fesso, tanto que, em todas as votações secretas que 
tivemos aqui, eu abri meu voto e assumi todas as mi-
nhas responsabilidades. A imprensa me pedia: “Paim, 
você é contra o voto secreto. Como é que você votou, 
então?” E eu dizia como votei. Agora, a imprensa, as-
sim mesmo, tem todo o direito de duvidar se eu, efe-
tivamente, estava falando a verdade, porque o voto é 
secreto! Vamos pegar o exemplo da última eleição da 
Mesa. O Senador Pedro Taques recebeu, oficialmente, 
19 votos. Mas, na pesquisa feita, dava que ele tinha 
em torno de 30 votos. Então, alguma coisa está errada. 

Nesse período em que estou no Parlamento – 
vou passar em seguida para V. Exª –, já apreciei mais 
de cinco mil vetos. Perguntem-me, porque dizem: “Ah, 
mas a pressão do Executivo no Parlamentar é muito 
grande”. Sabem quantos vetos eu consegui derrubar? 
Nenhum. Cinco mil votações, e, nas cinco mil votações, 
a ampla maioria, aprovada por unanimidade, na hora 
do veto, todas são mantidas. Alguém está mentindo. 
Então, a tal de pressão é um engodo; a pressão é das 
ruas. Aí eu quero ver mesmo quem é quem. Quando 
você colocar em votação uma matéria que tem um ape-
lo popular, eu quero ver como é que o meu amiguinho 
vai votar? Amiguinho, que eu digo, porque nós somos 
todos aqui colegas de Parlamento. Como cada um vai 
votar? Aí é diferente. A transparência, o compromis-
so é com a verdade, somente com a verdade. Eu não 
consigo acreditar, em hipótese nenhuma, que alguém 
tenha medo da pressão de Pedro, de Paulo e de João. 
Agora, a pressão das ruas, com isso todos têm que se 
preocupar mesmo, porque essa é a pressão verdadeira.

Senador Sérgio Souza, V. Exª que foi o Relator 
da matéria, articulou, conversou, dialogou em nome 
do seu Partido, o PMDB, e convenceu todos de que 
era hora da transparência absoluta.

Com orgulho, concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Obri-

gado, Senador Paim. Há um movimento nas redes 
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sociais, que se chama nas ruas “contra a corrupção”. 
Movimento já bastante antigo, não é de agora. Inclusive 
se encampou nesse movimento aquele projeto sobre 
ética, cidadania, moral nos ensinos fundamental e mé-
dio. No 7 de setembro do ano passado, de 2012, fize-
ram um movimento no Brasil inteiro. Esse movimento 
nas ruas, me mandou uma mensagem no Twitter agora 
há pouco, dizendo assim: “Até que enfim!” Eu disse: 
“Antes tarde do que nunca”.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito bem. 
O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Mas 

talvez seja o momento. Chegou o momento de nós 
fazermos aquelas mudanças que normalmente não 
tínhamos coragem de fazer, porque, de fato, é como 
V. Exª tem dito: as forças vêm das ruas. E eu estou já 
aqui com o requerimento pronto, vou conversar com 
o Líder Eunício Oliveira, com o Líder Eduardo Braga, 
daqui a pouco; o Líder Rollemberg já diz aqui que quer 
assinar, para nós quebrarmos o interstício e criarmos o 
calendário especial para votação, ainda esta semana, 
dessa proposta de emenda constitucional, que é im-
portante para o Brasil e para os brasileiros. Parabéns 
a V. Exª por essa iniciativa.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Parabéns 
a V. Exª, Senador Sérgio Souza, porque eu conversei 
com V. Exª ontem. V. Exª disse: “Paim, meu relatório 
está prontinho, vou conversar com o Senador Vital do 
Rêgo”. Conversou, articulou e hoje nós votamos.

Senador Rodrigo Rollemberg, faço questão do 
seu aparte. V. Exª é um daqueles Senadores que sem-
pre incentivou que essa matéria fosse votada o mais 
rápido possível.

Então, o aparte de V. Exª é uma satisfação para 
este Senador.

O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) – 
Senador Paulo Paim, eu quero cumprimentar V. Exª e 
o Senador Sérgio Souza, Relator dessa matéria. Eu 
entendo que essa é uma matéria da maior importância 
e fico muito feliz. V. Exª é testemunha de que, desde o 
início do meu mandato, aqui, como Senador, tenho de-
fendido a aprovação do voto aberto em todas as suas 
modalidades. V. Exª protagonizou um debate comigo 
aqui – em que V. Exª foi brilhante, inclusive – ao aler-
tar para o fato de que, quando se criou o voto aberto, 
se justificava que era para proteger o Parlamentar da 
pressão do Poder Executivo. Mas, ao longo dos anos, 
o que percebemos é que praticamente nenhum veto 
foi derrubado. E, hoje, mais do que nunca, a população 
quer transparência; os Ministros do Supremo Tribunal 
Federal votam com a sessão transmitida ao vivo. Por-
tanto, não há sentido algum em termos o voto secreto. 

(Soa a campainha.)

O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) – 
É muito importante que a população saiba como o seu 
representante está votando. E quero registrar que, das 
três propostas que defendi como prioridade do que se-
ria uma reforma política, porque dialogavam, sim, com 
o desejo das ruas, uma foi a PEC da Ficha Limpa, que 
aprovamos ontem, adotando os critérios da ficha limpa 
para todo ingresso no serviço público. Já a havíamos 
aprovado semana passada na Lei Geral de Concursos 
para Administração Pública Federal, da qual fui Rela-
tor. Aprovamos, na Comissão de constituição e Justiça, 
hoje, a adoção do voto aberto. Nesse sentido, quero e 
vou assinar, em seguida, o requerimento de urgência 
para a quebra de interstício para que possamos apre-
ciar, hoje, essa matéria da maior importância. Também 
registro que hoje foi lido o relatório do Senador Lind-
bergh à proposta de emenda constitucional de minha 
autoria, que reduz o número de assinaturas para pro-
jetos de iniciativa popular, de 1,3 milhão para 500 mil 
assinaturas, adotando-se os mesmos critérios para a 
criação de partidos políticos. E o Senador Lindbergh, 
por meio de uma emenda, também está permitindo a 
assinatura digital, com certificação digital, o que entendo 
ser um novo avanço. Até porque, como ele lembrou, é 
mais fácil conferir uma assinatura digital do que a pró-
pria assinatura manual. É claro que nós temos que nos 
cercar de todos os cuidados para evitar fakes e evitar 
que haja assinaturas falsas. Mas o que é fundamen-
tal é ampliar os instrumentos de participação popular. 
Essa matéria de autoria de V. Exª, que é correlata à 
de outros Senadores – a de V. Exª é a primeira –, é da 
maior importância. Em nome da Liderança do Partido 
Socialista Brasileiro – isto está na decisão da Comis-
são Executiva Nacional, tirada em Recife, na noite de 
segunda-feira –, nós damos todo o apoio para que, 
imediatamente, quebrando os interstícios, o Senado 
possa apreciar e aprovar a proposta de voto aberto, 
de fim do voto secreto em todas as votações.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
obrigado, Senador Rollemberg. Dou testemunho aqui 
da sua luta pelo fim do voto secreto.

Antes de passar ao Senador Capiberibe, só que-
ro dar um dado. O Alô Senado fez uma pesquisa junto 
à população – milhares e milhares de pessoas entra-
ram – e o resultado foi 98,9% a favor do fim do voto 
secreto. Eu coloquei ontem à noite, na minha página, 
e entraram em torno de 3.600 pessoas até hoje pela 
manhã: 100% a favor do fim do voto secreto. 

Senador Capiberibe. Depois, o Senador Cristo-
vam e o Senador Moka.

O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Não 
existe democracia sem pressão popular e a sociedade 
brasileira é uma sociedade que resiste às mudanças, 
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até porque as suas elites políticas resistem tenazmente 
às mudanças. Mas há uma hora que, ou a gente muda, 
ou mudam a gente. Eu acho que nós estamos vivendo 
essa hora no Brasil. A democracia no País se aprofun-
dou e nós temos que estar atentos a essa necessidade 
de mudanças. Veja que este País, infelizmente, foi um 
país organizado por poucos e para poucos. A Repú-
blica brasileira, proclamada em 1889, na sua primeira 
Constituição, eliminou o direito de voto ao analfabeto. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Boa lem-
brança.

O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Ora, 
imaginem, no final do século XIX, o índice de analfa-
betismo no País deveria chegar em torno de 95%. Na 
verdade, o País foi organizado por menos de 2%, até 
porque as mulheres passaram a ter direito ao voto em 
1932 e os analfabetos, em 1985. Hoje, nós ainda temos 
em torno de 12,5% de analfabetos no País. Ora, com 
esse contingente fora, excluído da participação política, 
o poder foi organizado por poucos e que resistem a 
essas mudanças. Mas, para aprofundar a democracia, 
nós vamos ter que ceder. Repito, nós aqui tratamos vá-
rios temas, de forma aberta, acompanhados pela TV 
Senado, pela Rádio Senado, mas, na hora de votar, 
impede-se a sociedade de saber como nós votamos. 
Isso não tem sentido. A pesquisa que V. Exª acaba de 
anunciar demonstra claramente que a sociedade exige...

(Interrupção do som)

O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Eu 
solicitaria à Presidência que coloque em pauta, ime-
diatamente, a proposta de lei do Senador Paulo Paim, 
para que a gente, rapidamente, decida aqui e mande 
para a Câmara, dando resposta a essa aspiração de 
mudança da sociedade brasileira.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado, 
Senador Capiberibe. Eu tinha certeza absoluta de que 
a sua posição não seria outra.

Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 

Senador Paim, essa é uma daquelas brigas o senhor 
agarra, leva adiante, e a história mostra que o senhor 
tinha razão. Eu não entendo como a gente demorou 
tanto nisso. Senador Paim, cada vez que eu dou o 
meu voto secreto, porque a Constituição assim obriga, 
sinto-me cometendo um ato de corrupção, roubando 
do povo o direito de saber como eu, que sou seu re-
presentante, voto. Isso me encabula muito! Se eu fos-
se de me confessar aos padres, toda vez em que eu 
fosse me confessar, eu diria: padre, ontem eu votei 
secretamente. E eu não tenho esse direito, porque eu 
represento o povo, e o povo tem o direito de saber como 
eu voto. E aí eu estou com o senhor: todos os tipos de 

voto. Não temos que escolher nenhum que deva ser 
secreto. Se, amanhã, eu não puder votar abertamente 
diante de um veto, por exemplo, do Presidente, ou eu 
sou covarde em não querer ficar mal com o Presiden-
te da época, e não mereço o mandato, ou eu estou 
querendo votar contra o Presidente só porque foi ele 
que mandou aquele veto, e por isso eu não mereço 
estar aqui também. Por isso, o senhor vai me livrar de 
um constrangimento grande, quando o seu projeto for 
aprovado. O constrangimento de quem vai poder votar 
com a cara diante do povo que me elegeu. Alguém que 
vai sentir-se votando sem estar cometendo um ato...

(Interrupção do som.)

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –...
que vai poder votar sem cometer um ato de corrupção 
ideológica e sem cometer um pecado. Muito obrigado, 
Senador Paim. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
bem, Senador Cristovam.

Senador Waldemir Moka, se V. Exª quiser usar 
a palavra só para concluir, eu encerro. Os apartes de 
todos os Senadores foram mais brilhantes que o meu 
pronunciamento.

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Eu 
vou ser muito objetivo. Eu acho que uma boa forma 
de exercitar o voto aberto é colocar o seu projeto. E 
aí quem é favor e quem for contra vai dizer por que é 
contra. Eu acho que essa é a melhor forma. O que é 
preciso é colocar o projeto para ser votado. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Waldemir Moka, V. Exª fez o fechamento do meu pro-
nunciamento.

Eu agradeço a tolerância do Presidente, Senador 
Renan Calheiros, e tenho certeza, pela sua fala já no 
dia de ontem, de que as possibilidades da votação da 
PEC nº 20, aprovada hoje, na Comissão de Constituição 
e Justiça, são reais para que a gente possa anunciar...

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... ao País 
que, no Congresso brasileiro, não se vota mais secre-
tamente, como não se vota mais aqui, no DF, secreta-
mente; como não se vota mais secretamente no Rio 
Grande do Sul; como não se vota mais secretamente 
em São Paulo; como não se vota mais secretamente 
no Paraná; como não se vota mais – eu diria – em 60% 
nas câmaras de vereadores do País.

O momento é este. Uma vez aprovando aqui, na 
Casa – e tenho certeza de que vamos aprovar –, não 
há necessidade de essa questão entrar na consulta 
popular, seja como referendo, seja como plebiscito. 
Até porque todas as pesquisas – e nós temos aqui 
os números, os dados – mostram que, praticamente, 
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100% do povo brasileiro não admite voto secreto no 
Parlamento.

Era isso.
Obrigado, Sr. Presidente.

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... Sr. Pre-
sidente, (Fora do microfone.), peço que considere, na 
íntegra, o meu pronunciamento. 

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DO SR. SENADOR PAULO PAIM

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a presidenta Dilma Rousseff propôs cinco 
temas para o plebiscito sobre a reforma política. 

Entre eles está o fim do voto secreto no Congresso 
Nacional para todas as decisões dos parlamentares. 

Há mais de 25 anos venho batalhando para que 
as votações na Câmara e no Senado sejam abertas 
em todas as situações.

Já perdi as contas de quantas vezes eu vim até 
esta tribuna para pedir o fim do voto secreto.

O meu primeiro discurso no Congresso nacional 
foi no dia 22 de fevereiro de 1987, inicio da Assem-
bleia Constituinte. 

Está registrado no meu livro de memórias “O 
rufar dos tambores”, página 55. Disse: O voto secreto 
no Congresso é como as meias verdades. (...) É um 
absurdo o parlamentar não assumir as suas posições 
publicamente (...) Não podemos ser como a avestruz 
que enfia a cabeça no buraco e deixa o corpo do lado 
de fora. 

De lá para cá eu cumpri quatro mandatos de 
deputado federal, e, estou no segundo mandato de 
senador da República.

Apresentei proposta na Câmara e depois no Se-
nado. Agora, no inicio de 2013, reapresentei novamente 
até por que as outras foram, infelizmente, ou votadas 
e não aprovadas, e ou arquivadas. 

Ontem à noite, o senador Sérgio Souza, relator 
da PEC 20 de 2013, de minha autoria, que prevê vo-
tações abertas em todas as situações no Senado e na 
Câmara, falou aqui no Plenário que o seu relatório na 
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) é favorável 
a aprovação da proposta. Faço um apelo ao presidente 
da CCJ, senador Vital do Rego: coloque em votação a 
PEC 20/2013. A voz das ruas exige o fim do voto se-
creto no Congresso Nacional em todas as situações.

Postei ontem à noite, no twitter e no facebook, 
mensagem sobre esse tema. Hoje pela manhã houve 
um tuitaço, “rachi tégui”. Pelo Fim do Voto Secreto no 
Congresso, “rachi tégui” PEC 20 Já – Não há contra, 
todos são favoráveis nas redes sociais.

Sr. Presidente, o voto aberto, em todas as situa-
ções, na Câmara e no Senado Federal, representa o 
aprimoramento da democracia brasileira. Alguém tem 
dúvida sobre isso? Eu creio que não. Então, qual é o 
problema, qual é o impasse?

Será que nos falta coragem para assumirmos 
de peito aberto as nossas posições perante a opinião 
pública?

Já fiz várias reflexões aqui, os senhores e as 
senhoras são testemunhas. E vou fazer novamente, 
é justo. 

Recebo mais de mil mensagens por dia. Quando 
eu vou ao Rio Grande do Sul os meus conterrâneos 
me perguntam: “Me diz aí Paim”, a quem interessa o 
voto secreto no Congresso Nacional? Quem tem medo 
do voto aberto? Quando o Congresso vai acabar com 
votações secretas? Mas, e o voto aberto não é um 
instrumento da transparência e da verdade? 

Essas indagações, senhor Presidente, eu ouço 
diariamente há muitos anos. E com razão, Srªs e Srs. 
Senadores. 

Nós temos agora uma oportunidade única para 
colocar o Congresso muito mais perto dos brasileiros. 

Acabar com as votações secretas em todas as 
situações é muito mais do que uma necessidade. 

É uma exigência da nossa democracia que ain-
da precisa ser aprimorada. Agir contrariamente, é não 
ouvir o clamor da sociedade. É agir de forma omissa. 
É não entender o que se passa no Brasil. 

Ano passado, o Senado Federal fez um enquete 
com os internautas: 98% dos brasileiros pediram o fim 
do voto secreto. 

Senhoras e Senhores, várias assembleias legis-
lativas já liquidaram com as votações secretas, como 
as do RS, PR, SP, entre outras. 

Centenas de câmaras municipais não possuem 
voto secreto, e outras tantas estão a caminho. Vários 
parlamentos do mundo não utilizam o voto secreto 
para apreciação de vetos, emendas, nomeações, in-
dicações, cassações. 

Eu lembro aqui, mais uma vez, nos Estados Uni-
dos ocorreu o processo de impeachment do então 
presidente democrata Bill Clinton. Ele foi absolvido, 
inclusive com votos de republicanos.

Quando eleitos, recebemos uma procuração la-
vrada da população. Há, portanto, uma cumplicidade 
que, fundamentalmente, não pode contemplar a ocul-
tação de opiniões e decisões. 

É nossa obrigação prestar contas à sociedade, à 
opinião pública, aos eleitores, aos nossos conterrâne-
os, pois, se fomos eleitos, foi por escolha deles. Única 
e exclusivamente deles, dos eleitores. 
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Sr. Presidente, quantas vezes derrubamos vetos 
presidenciais a projetos de lei que já haviam sido deba-
tidos com a sociedade e aprovados democraticamente 
com o voto aberto? 

A resposta é: Nunca. Estou no Congresso há 26 
anos e, neste período, mais de 5 mil vetos foram vo-
tados, nenhum foi rejeitado.

Quando o veto é aceito pelos parlamentares, o 
que havia sido apalavrado lá atrás cai por terra, des-
moronando feito castelo de cartas. 

E a sociedade fica com a impressão de que o 
Congresso não é um espaço sério, que legitimamen-
te os represente. 

A população deve ficar se perguntado: “Afinal, o 
projeto não havia sido aprovado pelos parlamentares, 
então por que o veto ao projeto foi aceito? Qual dos 
parlamentares mudou de ideia, será que foi o meu?”

Respeito, mas não concordo com a argumenta-
ção de que esse tipo de procedimento é para proteger 
o parlamentar contra possíveis represálias. 

Pelo contrário, o voto secreto permite que acu-
sações sejam feitas a bel-prazer, gerando disputas 
desleais entre forças políticas, pois ninguém sabe e 
nunca saberá do voto que foi dado.

No Executivo e no Legislativo não existe voto 
secreto. As decisões do STF são tomadas ao vivo, 
transmitidas pela TV. 

A Presidência da República veta um projeto e 
tem que justificar por que vetou. 

Ou seja, ela assume publicamente a sua posição. 
Já os deputados e senadores não têm que explicar 
nada pra ninguém. 

Ficam numa posição cômoda, “deitado nos pe-
legos”, como dizem os gaúchos, na camuflagem do 
voto secreto.

Perdoe-me quem não concordar. Mas o voto se-
creto é um instrumento de ditadura, de Estado posi-
tivista, centralizador, feudal, que trata o Poder Legis-
lativo como fachada, como mera hospedaria de seus 
desejos e decisões. 

Creio que urge a pergunta: o Congresso Nacional 
é independente, atua, age com autonomia? A votação 
aberta em todas as situações e instâncias no Parla-
mento brasileiro é fundamental para sua autoafirmação 
é um grande passo para o aprimoramento da demo-
cracia brasileira. 

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o Sr. 
Ataídes Oliveira deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa considerará, na íntegra, na 
forma do Regimento, o pronunciamento do Senador 
Paulo Paim.

Eu concedo a palavra, como Líder, ao Senador 
Inácio Arruda, e, logo em seguida, nós começaremos 
a Ordem do Dia. 

Com a palavra V. Exª.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero fazer menção breve a um assunto que já tratei 
na sessão do Congresso, na sessão da Comissão de 
Desenvolvimento Regional e, também, na Comissão 
Conjunta do Mercosul. Considero que o Plenário do 
Senado não pode se omitir também em relação a esse 
episódio. Inclusive, requerimento de minha autoria foi 
entregue à Mesa com este sentido: uma posição do 
Senado brasileiro referente ao episódio vivido pelo 
Presidente da Bolívia. 

Foi negado ao Presidente da Bolívia que ele pu-
desse pousar, numa parada previamente estabelecida, 
em Lisboa. Negado esse pedido, foi solicitado pousar na 
Espanha, foi negado. Foi negado que ele sobrevoasse 
o espaço aéreo da França e negado pouso na Itália. 
É algo perigoso. Tão perigoso que ele teve que fazer 
um pouso de emergência em Viena. Aliás, o acordo 
internacional que protege os presidentes é o Acordo de 
Viena. E ele teve que fazer um pouso de emergência, 
porque senão o avião cairia, por falta de combustível. 

Qual a razão? Todos esses países ofereceram 
uma desculpa, sem sustentação, de que se tratava de 
razões técnicas. Então, por razões técnicas, podiam 
deixar o avião do Presidente cair? Algo absolutamente 
absurdo, inaceitável e que merece um posicionamento 
nosso, inevitavelmente. O Senado não pode se omitir. O 
Parlamento brasileiro não pode se omitir, em absoluto. 
É algo vexatório nações com a tradição de Portugal, 
Espanha, Itália e França se submeterem a um papel 
desse tipo. Porque a mídia internacional anuncia que 
se suspeita, ou havia a suspeita, de que Evo pudesse 
estar conduzindo Edward Snowden, o foragido ameri-
cano que vazou informações da agência de inteligên-
cia americana, denunciando que os Estados Unidos, 
através das suas agências, e usando instrumentos 
como esses que nós usamos aqui, do Facebook, do 
Twitter, Google e outros, vigiam milhões de pessoas 
no mundo: na Europa, na América do Sul, em todo lu-
gar do mundo, e, particularmente, no seu próprio País. 
Por isso, Evo foi quase que assassinado no ar, se não 
tivesse tido que fazer esse pouso de emergência na 
capital da Áustria. 

É algo, evidentemente, lastimável que nós temos 
que registrar num dia de trabalho intenso, mas nós não 
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poderíamos deixar de fazê-lo. Acho que é muito im-
portante a manifestação dos Líderes da nossa Casa, 
independente da posição político-ideológica, porque 
não é uma questão político-ideológica. Não se pode 
aceitar que um presidente, primeiro mandatário da na-
ção, seja submetido a esse terrorismo internacional. 
Porque isso é um ato de terror internacional contra 
um mandatário legitimamente eleito, respaldado pelo 
seu povo e colocado como alvo de uma agressão. E, 
segundo, se um país qualquer quiser dar asilo políti-
co a Snowden, o fará legitimamente, o que não era o 
caso. Mas a suspeita levou a essa situação trágica a 
que nós assistimos. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-
mita-me V. Exª solidarizar-me com o seu apelo de so-
lidariedade ao Presidente Evo Morales pelo episódio. 
Os meus cumprimentos a V. Exª.

(Soa a campainha.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PC DO B – CE) 
– Não é possível, mas, em seguida, V. Exª pode ser 
pronunciar. 

Então, Sr. Presidente, é um episódio ocorrido num 
dia tão bom como este que estamos vivendo – daqui a 
pouco vamos votar a questão do ECAD, há a presença 
de artistas do Brasil inteiro, os maiores ídolos da músi-

ca popular brasileira estiveram há pouco na Presidên-
cia do Senado Federal –, mas eu não poderia deixar 
de fazer esse registro. Vamos votar, sim, a questão 
do ECAD, mas vamos registrar a nossa posição, com 
veemência, de não aceitar esse tipo de intolerância 
praticada internacionalmente. Acho que isso nós não 
podemos aceitar de maneira alguma!

O nosso plenário está cheio. São operários dos 
Correios, são trabalhadores, gente do povo, são de-
fensores públicos. Há pouco nós estivemos com eles 
aqui, no Plenário da Câmara Federal, todos acompa-
nharam esta situação. E senhores trabalhadores, es-
tudantes, jovens, brasileiros, nós não podemos aceitar 
isso, porque, se aceitarmos, amanhã será conosco, e 
ninguém vai falar em nossa defesa. 

Então, quero agradecer, Sr. Presidente, de ter 
tido a oportunidade de falar neste momento. E, não 
podendo dar o aparte, eu quero dizer que os Líderes 
que aqui estão, Wellington, Rollemberg e tantos outros, 
também desejam se manifestar e V. Exª poderá já dar a 
palavra para essas grandes Lideranças que aqui estão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimento que será 
lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento que acaba de ser lido 
será encaminhado à Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela 
ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Alvaro Dias, pela ordem, con-
cedo a palavra a V. Exª.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na es-
teira deste propósito que alimenta a sua conduta neste 
momento importante para o País, procurando deliberar 
sobre matéria de grande importância até mesmo para 
a recuperação do conceito desta instituição, eu solicito 
a V. Exª a inclusão na pauta dos próximos dias – quem 
sabe, já na próxima semana – da proposta de emenda 
constitucional que extingue o chamado foro privilegiado. 
É, sem sombra de dúvida, restabelecer aquele conceito 
de que somos todos iguais perante a lei. 

Há, evidentemente, um grande desgaste para o 
Parlamento a existência dessa prerrogativa que, de 

certa forma, coloca os Parlamentares, os detentores 
de mandatos como privilegiados numa sociedade tão 
desigual como a nossa. 

Eu creio que seria um avanço importante a deli-
beração dessa matéria, a aprovação da Proposta de 
Emenda Constitucional que extingue o foro privilegiado. 

Eu peço a V. Exª prioridade para esse tema, Sr. 
Presidente. 

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra o Senador Wellington 
Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como 
meu companheiro Senador Inácio Arruda estava fa-
lando pela Liderança, eu não pude fazer um aparte. 

Agora quero apenas confirmar a posição, pela 
Liderança do Partido dos Trabalhadores, também de 
indignação a esse episódio ocorrido em relação ao 
Presidente Evo Morales e constrangedor para todas 
as lideranças do mundo.
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Eu queria, apenas, fazer esse registro e asso-
ciar-me a um requerimento de solidariedade que está 
sendo encaminhado.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Sem revisão do orador.) – Da mesma forma, em 
nome da Liderança do Partido Socialista Brasileiro, nós 
queremos manifestar o nosso repúdio a essa atitude, 
entendendo que ela é um desrespeito à América Lati-
na, é um desrespeito a um Estado democraticamente 
constituído, e nós não podemos admitir isso. 

Nós também assinaremos a manifestação pro-
posta pelo Senador Inácio Arruda em nome do Partido 
Socialista Brasileiro. Acho que a Senadora Lídice da 
Mata já o fez em nome da Liderança e de toda a Ban-
cada do Partido Socialista Brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu quero, em primeiríssimo lugar, comu-
nicar ao Senador Alvaro Dias, que nos pede preferência 
para votarmos a Proposta de Emenda à Constituição 
que extingue o foro especial, o foro privilegiado, que 
nós tomaremos as providências necessárias; conver-
saremos com os Líderes partidários para colocarmos 
essa importantíssima matéria, Senador Alvaro Dias, 
na Ordem do Dia. Algumas propostas de emenda à 
Constituição tramitam nesta Casa, mas, fundamen-
talmente, nesse sentido, essa Proposta de Emenda à 
Constituição foi subscrita, em primeiro lugar, por V. Exª.

Nós tomaremos as providências para, ouvindo 
os Líderes partidários, colocarmos essa matéria na 
Ordem do Dia.

Muito obrigado a V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Tem a palavra o Senador Rodrigo Rol-
lemberg, pela ordem.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, o Senador Sérgio Souza, há pouco – V. Exª 
ainda não tinha chegado para presidir a sessão –, co-
locou que a Proposta de Emenda à Constituição que 
institui o voto aberto foi aprovada hoje na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania com todo o apoio 
do eminente Presidente, Senador Vital do Rêgo, como, 
aliás, tem sido a prática daquele Senador. Eu consulto 
a V. Exª se há entendimento entre os Líderes para apre-
ciarmos esta matéria, da maior importância, ainda hoje.

Entendo que nós estamos votando um conjunto 
de matérias de interesse e fruto de reivindicações da 
população brasileira. Mas, talvez esta seja a proposta 
que mais se aproxime do sentimento das ruas: acabar 
com o voto secreto e permitir que todos os eleitores 

do País possam conhecer plenamente como votam os 
seus representantes nesta Casa.

Eu ontem disse desta tribuna, Sr. Presidente, que 
era absolutamente desnecessário – até chamou a aten-
ção e pareceu estranho – que, na proposta vinda da 
Presidência da República, esse fosse um dos temas 
sugeridos para o plebiscito. Eu tive a oportunidade de 
dizer e repito agora: se há um tema que não precisa 
consultar a população, porque todos aqui sabem qual 
é a opinião da população, é o fim do voto secreto. A 
população, na sua esmagadora maioria, quer acabar 
com o voto secreto e quer saber, com plenitude, com 
transparência e de forma cristalina como votam os seus 
representantes no Congresso Nacional.

Portanto, em nome da Liderança do PSB, mais 
uma vez, faço apelo a V. Exª, para que possamos apre-
ciar, ainda hoje, a PEC que acaba com o voto secreto 
e institui o voto aberto no Parlamento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria comunicar à Casa que esta 
proposta que nos faz agora o Senador Rodrigo Rollem-
berg é muito bem recebida – ontem até nós tivemos 
a oportunidade de conversar um pouquinho sobre ela 
–, é a extensão do voto aberto, que é uma proposta 
do Senador Paulo Paim.

Como todos sabem, o Senado Federal já votou 
o voto aberto, uma proposta do Senador Alvaro Dias. 
Essa Proposta de Emenda à Constituição está na Câ-
mara dos Deputados, já foi votada na Comissão de 
Constituição e Justiça; será brevemente votada pelo 
Plenário da Câmara. E hoje a Comissão de Constituição 
e Justiça votou a extensão do voto aberto para todas 
as modalidades de voto secreto, todas, sem exceção.

Quero cumprimentar o Senador Paim e dizer ao 
Senador Rodrigo Rollemberg que nós vamos tomar 
todas as providências regimentais (...)

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Sr. Presidente.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – (...) para que esta matéria conste da 
Ordem do Dia.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Sr. Presidente.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, 
eu, na mesma linha, o Bloco União e Força, o PTB e 
dos demais partidos também a apóiam. 

O Senador Paim, mais uma vez, brilhante, está 
pensando no bem do nosso Parlamento, no bem do País 
– todo mundo tem de mostrar como está votando aqui.

Nós também apoiamos integralmente essa pro-
posta colocada pelo nobre Senador Paulo Paim.
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O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr. 
Presidente, é só para manifestar a V. Exª (...)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo, antes de qual-
quer coisa, eu queria cumprimentar V. Exª, que hoje 
votou na Comissão de Constituição e Justiça, condu-
zindo esse processo de votação, 13 importantíssimas 
matérias; dentre elas, essa proposta do ECAD, que 
cria regras de arrecadação e de distribuição dos re-
cursos do ECAD dentro de um processo de absoluta 
transparência.

Essa é uma atividade privada, mas é importante 
que, no aprimoramento institucional, nós possamos criar 
regras para garantir a transparência que os próprios 
artistas cobram que se tenha no processo.

Parabéns a V. Exª!
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu agradeço a 
manifestação de V. Exª e quero dividir esse gesto com 
todos os companheiros da Comissão de Constituição 
e Justiça.

Foram cinco horas e meia, numa das mais longas 
reuniões ordinárias da Comissão de Constituição e Jus-
tiça. Nós votamos 13 matérias para dar sustentação 
a essa pauta especialíssima que V. Exª está fazendo 
no Plenário, na Mesa.

Podemos trazer novas e importantes matérias 
como essa da questão dos direitos autorais, em que 
muda efetivamente todo o panorama dos direitos au-
torais no Brasil, dando eficácia, transparência e res-
ponsabilidade a todos os atores nesse processo, va-
lorizando efetivamente quem produz e quem trabalha 
para a cultura nacional.

Por isso, Sr. Presidente, essas matérias já estão 
prontas para que V. Exª possa, dentro do entendimen-
to que vem fazendo na Mesa, pautar com a mesma 
celeridade com que vem pautando as outras matérias.

A última, Sr. Presidente, foi essa do Senador 
Sérgio Souza, que relatou com muita propriedade a 
extensão do voto secreto, uma proposta há 25 anos tra-
balhada pelo Senador Paulo Paim e que teve hoje, efe-
tivamente, o acolhimento da Comissão de Constituição 
e Justiça e a aprovação unânime daquele Colegiado.

O Senador Sérgio Souza fez um trabalho impor-
tante. Analisou os aspectos jurídicos e constitucionais 
da matéria e entendeu que era hora de darmos uma 
resposta importante ao Brasil com relação ao voto 
secreto. E ela está pronta e acabada para vir ao Ple-
nário. É a contribuição importante que a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania oferece ao Brasil 
neste momento.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Pela ordem, Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Sérgio Souza.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
fazer um apelo a todos os Líderes – já tomei assinatura 
da maioria deles – para que apóiem o calendário espe-
cial, a quebra do interstício, para votarmos a Proposta 
de Emenda à Constituição nº 20, que extingue do ce-
nário do Congresso Nacional o voto secreto. 

Vinte e cinco anos pós Constituição democráti-
ca, Constituição cidadã, não cabe mais voto secreto. 
Acho que a democracia é imperiosa, hoje, no País, e 
o cidadão faz o controle do seu representante através 
da sua opinião nas redes sociais – ele está cuidando. 

É muito ruim para o Congresso Nacional essa 
imagem de que nós precisamos ainda votar determi-
nados assuntos secretamente. 

É o apelo que eu faço.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª e, mais uma vez, 
coloco para a Casa que nós já votamos o fim do voto 
secreto aqui. Essa matéria foi para a Câmara, foi vota-
da na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara; 
será brevemente votada no Plenário da Câmara dos 
Deputados. Hoje, em boa hora, a Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania aprovou uma proposta do 
Senador Paulo Paim que estende a extinção do voto 
secreto para todas as modalidades de voto existente 
hoje no nosso sistema jurídico.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Fora 
do microfone.) – Teremos prazer em ser o relator.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para registrar 
a presença do nosso cantor e compositor Raimundo 
Fagner, que trata conosco de resolvermos também uma 
pendência, que é a PEC da Música, que acabamos de 
tratar do assunto na sala da Presidência, com artistas 
do Brasil inteiro. É uma matéria que já foi objeto de 
discussão pelo Plenário do Senado.

Concito também os meus colegas a examinarem 
essa importante emenda constitucional, cujo debate 
V. Exª acabou de acompanhar, a PEC da Música, que 
está nas mãos de V. Exª; já tramitou nas comissões e 
agora resta a discussão e votação aqui pelo Plenário 
do Senado Federal.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador, eu quero, antes de passar a 
Presidência para o Senador Jorge Viana, dizer que há 
um requerimento sobre a Mesa e que há um acordo 
feito com alguns Líderes que estavam presentes no 
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sentido de que nós possamos votar, Senador Vital do 
Rêgo, a urgência para apreciarmos o projeto do ECAD. 

Nós conversamos bastante. O Senador Aloysio 
Nunes Ferreira colaborou muito para que nós cons-
truíssemos essa convergência. Como todos sabem, 
o Regimento e a praxe parlamentar não nos permi-
tem votar uma matéria no mesmo dia em que se vota 
a urgência, a não ser que haja o apoio unânime dos 

Líderes partidários. Esse é um mecanismo que existe 
para a defesa da Minoria. 

Hoje nós evoluímos e vamos, exatamente, apre-
ciar essa matéria às 19h30. Foi o prazo que concorda-
mos para apreciar essa proposta do ECAD.

Portanto, submeto à deliberação da Casa o re-
querimento de urgência.

É o seguinte o requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os Srs. Senadores que aprovam a ur-
gência permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada a urgência.

O Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – 

ORDEM DO DIA

Há, sobre a mesa, matérias que apreciam a indi-
cação de autoridades. Como temos quórum e como já 
havia sido anunciado pelo Presidente Renan, poderí-
amos, então, vencer uma extensa agenda que temos 
com a aprovação das indicações de autoridades.

Mensagem nº 30, de 2013, escolha de Chefe de 
missão diplomática.

Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 30, DE 2013 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática

Mensagem nº 30, de 2013 (nº 178/2013, na 
origem), pela qual a Senhora Presidente da 
República submete à apreciação do Senado a 
indicação do Sr. CARLOS EDUARDO SETTE 
CAMARA DA FONSECA COSTA, Ministro de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata do 
Ministério das Relações Exteriores, para exer-
cer o cargo de Embaixador do Brasil junto à 
Comunidade das Bahamas.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacional. (Parecer 
nº 637, de 2013–CRE)

Relator: Senador Eduardo Suplicy.
Discussão do parecer.(Pausa)
Encerrada a discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem…
Eu vou abrir o painel. A Presidência vai abrir o 

painel, e as Srªs e os Srs. Senadores podem votar a 
indicação do Sr. Ministro de Primeira Classe Carlos 
Eduardo Sette para assumir e desempenhar a função 
de Embaixador do Brasil junto à Comunidade das 
Bahamas.

Srªs e Srs. Senadores que se encontram nos 
gabinetes, estamos tendo votação nominal no ple-
nário.

Peço que os Senadores e as Senadoras, por 
favor, votem.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Aproveito para registrar, como já fez o Senador 
Inácio Arruda, a presença, aqui no plenário, de Rai-
mundo Fagner, essa figura querida, extraordinária, um 
brasileiro dos bons que eu tenho o privilégio de ter como 
amigo. Ele está aí na batalha pela PEC da música.

E hoje temos aqui um calendário a ser estabe-
lecido para a apreciação dessa matéria que é funda-
mental para toda s classe artística do País.

Só quem não é amigo do Fagner é o Aécio, que 
está ali. Senador Aécio, não é amigo porque é irmão.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, o Senador e Líder Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
queria convidar as Srªs e os Srs. Senadores que estão 
nos gabinetes e em outras localizações. Nós temos 
hoje uma quantidade de autoridades para apreciar, e 
eu creio que, como são embaixadores, enfim, membros 
dos Poderes que passam pelo Senado, já passaram 
pelas Comissões, eu acredito que a presença de todos 
aqui nos permite uma votação mais célere. Então, eu 
queria fazer esse apelo à nossa Bancada, aos demais 
Líderes, aos demais Senadores e Senadoras, para que 
a gente possa agilizar a votação.

A orientação é voto “sim”.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Pela ordem, Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria 
de, neste ínterim, fazer o registro da presença, aqui 
na galeria, do nosso ex-Governador de Santa Cata-
rina, Paulo Afonso Vieira, acompanhado por um dos 
Diretores-Gerentes da Eletrosul, Dr. Nelson Müller, que 
aqui está na tribuna de honra. Faço esse registro com 
muita honra. Por sinopse, alguns colegas aqui, vejo o 
Senador Delcídio Amaral, que comandou a Eletrosul, 
a conhece bem, e o nosso legislador também hoje faz 
parte, como todos os diretores da Eletrosul em San-
ta Catarina. Com muita honra, eu faço este registro, 
neste instante.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Vou repetir. O Senador Aécio não ouviu.

O Senador Aécio não ouviu, mas eu registrei 
aqui a presença do nosso querido amigo Fagner. Eu 
falei que ele só não é amigo de V. Exª, porque ele não 
é amigo, é irmão. Então, está ali o Fagner. Estão ali, 
tietando todos, o Líder do Governo.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – 
Raimundo Fagner é um amigo de todos nós, das boas 
causas. E não se surpreendam se, dentro de pouco 
tempo, Raimundo Fagner estiver do lado de cá daquela 
cerca, como Senador da República do Estado do Ceará.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O Senador Aécio acaba de lançar a candidatura 
do Raimundo Fagner.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 
Pela ordem.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Pelo 
PSDB, espero.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Aí vamos disputar. Aí tem disputa.

Pela ordem, Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Só para indagar, 
Sr. Presidente, se nessa lista de autoridades estão os 
membros a serem votados do Conselho Nacional do 
MP. Estão aí o Marcelo Ferra de Carvalho, Vladimir Aras 
e outros, um desembargador da Bahia, estão todos aí?

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Sim, sem dúvida.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Sr. Presidente...

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria me as-
sociar ao apelo do Senador Pedro Taques para que V. 
Exª priorizasse, efetivamente, dentro da qualidade de 
quórum que nós temos, os membros dos Conselhos, 

tanto do CNJ quanto do Conselho Nacional do Minis-
tério Público, que há algum tempo esperam, efetiva-
mente, a deliberação desta Casa. Precisamos apenas 
analisar o quórum.

Acho que estamos recebendo os Parlamentares 
e renovo, em nome do PMDB, o apelo para que os 
Parlamentares possam vir de seus gabinetes e apor-
tar ao recinto deste plenário para sufragar os votos 
às autoridades. Há diversas autoridades que já foram 
sabatinadas pela Comissão de Justiça e que precisam 
receber o apoio do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Esse é o entendimento da Mesa. Inclusive, acertei 
com o Presidente Renan que hoje, ao se fazer essa 
votação... Por isso eu faço mais um apelo aos Senado-
res e Senadores que votem. Vou abrir o painel, porque 
nós temos um conjunto, um número enorme de autori-
dades a ser apreciado, como bem solicitou o Senador 
Pedro Taques e o nosso Presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça, Senador Vital do Rêgo. O Lí-
der do Governo, Senador Eduardo Braga, veio aqui à 
Mesa fazer a mesma solicitação.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Sem revisão do orador.) – Acrescento as indicações 
do TST. Nós temos o Dr. Cláudio Brandão já há algum 
tempo sabatinado.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Estão aqui todas essas solicitações.

Eu só faço um apelo... Nós vamos abrir o painel e 
vamos dar sequência à votação de autoridades. Eu faço 
um chamamento aos Senadores e às suas assessorias, 
pois nós temos um número enorme de autoridades a 
ser votadas e vamos apreciar agora, aqui no plenário.

Vamos, então...
Senador Anibal, V. Exª já votou?
Vou abrir o painel...
Senadora Lúcia Vânia...
Vamos abrir o painel. 
Encerrada a votação.

(Procede-se à apuração)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Votaram SIM 49 das Srªs e Srs. Senadores.

Votaram NÃO 03. 
Nenhuma abstenção.
Será aprovada a indicação e feita a devida comu-

nicação à Senhora Presidenta da República.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Sr. Líder Pimentel, fica a cargo de V. Exª, Líder 
do Governo no Congresso.

Apreciação de indicação de embaixador.

Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 34, DE 2013 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática

Mensagem nº 34, de 2013 (nº 190/2013, na 
origem), pela qual a Senhora Presidente da 
República submete à apreciação do Senado 
a indicação do Sr. LINEU PUPO DE PAULA, 
Ministro de Segunda Classe da Carreira de Di-
plomata do Ministério das Relações Exteriores, 
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil 
junto à República Cooperativista da Guiana.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, que 
teve como Relator o Senador Jarbas Vascon-
celos. (Parecer nº 638, de 2013–CRE)

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
Votaremos agora a indicação do Embaixador Li-

neu Pupo de Paula para a República Cooperativista 
da Guiana.

Painel aberto.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, mais uma vez eu 
queria apelar para que possamos convidar as Srªs e 
os Srs. Senadores.

Nós estamos votando autoridades. Neste instan-
te, o Embaixador Lineu Pupo de Paula, indicado para 
a Guiana, e gostaria que pudéssemos ter aqui a pre-
sença dos Srs. Senadores e Srªs Senadoras. Quem 
ainda não votou, presente em plenário, pedir que vote 
para darmos agilidade à votação. 

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com a palavra o Senador Walter Pinheiro, en-
quanto eu voto, porque como é votação secreta, eu 
posso votar ainda.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Sr. Presidente, só para justificar que na votação ante-
rior o Senador Lindbergh votou a favor da indicação 
do Embaixador das Bahamas. 

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero, primeiro, 
me dirigir a V. Exª em relação à pauta. 

Obviamente, como na votação eu não estava aqui, 
se aqui estivesse, portanto, votaria, meu caro Sena-
dor Delcídio, favorável à indicação para a embaixada. 
O voto é secreto, mas nós estamos defendendo cada 
vez mais o voto aberto.

Mas, Sr. Presidente, eu quero solicitar de V. Exª, 
nesse esforço que estamos fazendo para limpar a 
pauta... Na nossa pauta consta a emenda constitucio-
nal de nossa autoria, que foi inclusive debatida aqui, 
num período de muita efervescência, até pela Mesa 
do Senado, que trata da possibilidade da vinda dos 
membros de agências e até do Judiciário, ou seja, 
daqueles que por aqui, Senador Delcídio, passam 
na sabatina, mas que não temos a menor condição, 
depois, de ouvir.

No caso específico, por exemplo, dos dirigen-
tes de agências, recordo o episódio que naquele mo-
mento inclusive tinha aflorado do ponto de vista das 
denúncias. Nós não temos condição sequer de con-
vocar um dirigente de agência que nós escolhemos, 
Senador Alberto. 

Apesar de que ali, na sabatina, e aqui, no voto 
de plenário, esta Casa é quem efetivamente constitui 
o mandato desses dirigentes de agências, esta Casa 
não tem a prerrogativa de convocar os dirigentes de 
agência para qualquer audiência pública, muito menos 
para uma prestação de contas.

Então, consta da Ordem do Dia, Senador Jorge 
Viana, uma proposta de emenda à Constituição e, me 
parece, já com o prazo, ou melhor, com todos os pro-
cessos rituais já preenchidos e, portanto, pronta para 
ser apreciada neste plenário. 

E até quero de novo reafirmar a V. Exª, que é 
Vice-Presidente desta Casa: a Mesa de que V. Exª, 
inclusive, participa discutiu essa matéria, apresentou 
uma proposta que, na minha opinião, não era o me-
lhor instrumento, até porque esse é um instrumento, 
ou melhor, essa é uma matéria que é tratada por dis-
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positivo constitucional. Dessa forma, eu solicitaria a 
V. Exª que pudesse... E aqui me lembra muito bem o 
Senador José Pimentel: é o Item nº 4 da nossa pauta, 
a PEC nº 89, de 2011. Portanto, solicito a V. Exª... Não 
fiz a proposta de emenda à Constituição a partir das 
denúncias; fiz a proposta de emenda à Constituição 
da mesma forma que havia feito quando da minha par-
ticipação na Câmara dos Deputados, como membro 
daquela Casa; então, repeti quando cheguei aqui ao 
Senado e espero que, neste momento, a gente pos-
sa, nessas chamadas pautas às segundas e sextas 
– nós vamos ter oportunidade agora de apreciar isso 
no plenário também às segundas e sextas –, apreciar 
essa matéria. 

Agora, é importante, Senador Jorge, fazer uma 
correção sobre o que foi dito ontem, Senador Vital, 
acerca do funcionamento das segundas e sextas. 

Desde fevereiro de 2011, o Senado da Repúbli-
ca, principalmente as suas comissões, funciona de 
segunda a sexta! É bom lembrar isso. A Comissão, 
por exemplo, de Relações Exteriores, em 2011 e em 
2012, Senador Delcídio, fez todas as suas audiências 
às segundas-feiras; a Comissão de Direitos Humanos, 
presidida pelo meu companheiro Paulo Paim, fez, du-
rante o ano de 2011 e 2012, todas as suas reuniões 
às segundas e às sextas; o Senador Lindbergh... As-
sim como V. Exª presidiu a CAE, o Senador Lindbergh 
preside a CAE hoje – V. Exª presidiu a CAE ontem, um 
pouquinho mais tarde, anteontem; pois bem, a CAE, 
que tem a sua reunião ordinária às terças pela manhã, 
optou por fazer, desde 2011, vários debates e audiên-
cias nas segundas-feiras.

É importante lembrar que o que muda a partir 
da proposta do Senador Renan, do Presidente, de 
ontem para cá, é que, além do funcionamento das 
comissões, Senador Alberto, nós também teremos 
oportunidade de apreciação da matéria em plená-
rio. Antes, estávamos fazendo apreciação apenas 
nos plenários das comissões – sem contar que, às 
terças, quartas e quintas, as comissões funcionam 
plenamente nesta Casa.

Portanto, lembrar isso a V. Exª é importante, para 
que não perpasse a ideia de que só a partir de ontem 

é que nós vamos ter atividades nas segundas e nas 
sextas aqui no Senado da República.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – Eu cumprimento o Senador Walter Pinheiro.

Antes, eu respondo ao Senador Lindbergh que 
constará na Ata a manifestação dele e o registro de 
voto.

E, a V. Exª, de fato, é o Item 4 da pauta. Ele es-
tava cumprindo o rito regimental de cinco sessões, 
completa inclusive hoje.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Fora 
do microfone) – De cinco sessões?

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Não, é a quinta sessão em que ele consta na pauta; 
por isso é que eu informo a V. Exª. Ele está pronto para 
ser votado, como bem colocou V. Exª. 

É, de fato, o que eu posso chamar de agenda 
positiva para o Senado, a regulamentação da vinda de 
indicados para as agências a prestar contas do traba-
lho. É uma iniciativa de V. Exª que a Mesa do Senado 
acatou, por ela ter sido uma iniciativa antes mesmo de 
a própria Mesa fazer essa discussão.

Então, está aqui; a Mesa vai tomar providências 
para que possa ser apreciada agora, já que tem pra-
zo regimental.

Eu vou agora abrir; fazer a apuração.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Pre-

sidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Senador Blairo ainda pede para votar.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 

Sr. Presidente, a propósito, nós estamos...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 

– AC) – Eu só peço licença: como nós temos mui-
tas autoridades, eu vou abrir, fazer a apuração e vou 
dando a palavra, pela ordem, aos colegas Senadores 
e Senadoras.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Vou só abrir, Senador Capiberibe, e, em segui-
da, V. Exª. 

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Votaram SIM 51 Srªs e Srs. Senadores; NÃO, 4; 
abstenção, 1, de 56 Senadores.

Está aprovada.
Será feita a devida comunicação à Senhora Pre-

sidenta da República.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Vamos agora fazer a apreciação... 
Enquanto abro o painel, vou passar a palavra 

para o Senador Capiberibe.
Vamos fazer agora a apreciação de indicação 

para o STJ.

Item extrapauta:

PARECER Nº 566, DE 2013 
(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 566, 
de 2013, da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, Relator: Senador Cícero Lu-
cena, sobre a Mensagem nº 49, de 2013 (nº 
244/2013, na origem), submetendo à aprecia-
ção do Senado a indicação do Sr. PAULO DIAS 
DE MOURA RIBEIRO para compor o Superior 
Tribunal de Justiça no cargo de Ministro, na 
vaga destinada a Desembargadores dos Tribu-
nais de Justiça, decorrente da aposentadoria 
do Senhor Ministro Massami Uyeda.

Discussão do parecer. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 

termos do disposto no art. 104 da Constituição Fede-
ral, a matéria depende, para sua aprovação, do voto 
favorável da maioria absoluta da composição da Casa, 
devendo a votação ser feita pelo processo eletrônico. 

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar. Ou 
seja, temos de ter 41 votos “sim”.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – Vou abrir o painel para a aprovação da in-
dicação do Ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro 
para o STJ.

Com a palavra, o Senador João Capiberibe, 
com os meus agradecimentos pela compreensão 
de V. Exª.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 

Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.

A propósito de votação secreta, estamos discu-
tindo aqui o fim das votações secretas. E eu fico me 
interrogando aqui, já que estamos votando secreta-
mente a indicação de embaixadores, qual a razão para 
nós votarmos secretamente a indicação de embaixa-
dores. A pergunta é: de onde surgiu essa ideia e qual 
a razão? Não consigo encontrar uma razão plausível 
– aliás, não encontrei nenhuma razão plausível – para 
qualquer votação secreta para quem foi eleito pelo voto 
popular, mas, nesse caso dos embaixadores, causa-
-me enorme curiosidade saber a origem e as razões 
quando aprovaram isso num projeto de lei, contem-
plando votação secreta para embaixador.

Outra questão, Sr. Presidente, é que eu queria 
aproveitar a oportunidade para comunicar a Casa que 
dei entrada hoje no PLS 261, de 2013, que trata de 
transparência nas licitações públicas. Nós demos um 
avanço importantíssimo na transparência das recei-
tas e dos gastos públicos. Hoje, é obrigatório em lei: a 
Lei Complementar nº 131 estabeleceu regras claras 
e instituiu a obrigatoriedade de todos os entes públi-
cos publicarem, colocarem na Internet, abrirem uma 
página na Internet, colocando todas as suas receitas 
e despesas públicas. 

No entanto, a gente tem observado várias denún-
cias sobre os processos licitatórios, fraudes, enfim. A 
gente conhece e sabe que isso, de fato, existe. Para 
coibir isso aí, esse projeto vai no sentido de dar trans-
parência total ao processo, transmitindo, no momento 
em que acontece o processo licitatório, em áudio e 
vídeo, por esse meio fantástico de comunicação que 
é a Internet, para que todos aqueles, interessados ou 
não, que quiserem acompanhar possam fazê-lo atra-
vés da Internet.

Então, o PLS nº 261 deu entrada hoje na Co-
missão de Constituição e Justiça. Eu fico aguardando 
o Relator para que a gente possa, então, iniciar esse 
debate.

Era isso, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Cumprimento V. Exª.
Agora, lamentavelmente, a explicação é uma só: 

estamos votando dessa maneira porque essas são 
as regras vigentes no Senado – voto secreto. Cabe 
ao Plenário, como está sendo debatida, a alteração 
dessas regras.
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O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Mas a minha preocupação é como essas regras 
aconteceram.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Nós herdamos, Senador.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, Senador Pedro Taques.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, essa 
PEC do voto secreto ou aberto é interessante, mas a 
Constituição, em nenhum momento, diz que o voto 
para a Presidência do Senado, para a Presidência da 
Câmara e para a Presidências das Comissões seja 
secreto. Isso não está na Constituição; isso está no 
Regimento Interno de cada Casa. O art. 291 do Regi-
mento Interno do Senado diz que a votação é secreta. 
Eu entendo como inconstitucional. Existe quem enten-
da que é constitucional. 

Apresentei um Projeto de Resolução no mês de 
fevereiro, Sr. Presidente, o nº 8, de 2013. Seria interes-
sante que fosse colocado em votação. O Senador Vital 
do Rêgo já se manifestou nesse sentido na Comissão 
de Constituição e Justiça. É o Projeto de Resolução 
nº 8, de 2013.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela 
ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para 
registrar e informar à Casa que a Comissão de Cons-
tituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou, 
no dia de hoje, mais uma proposta de emenda à Cons-
tituição aprovada pelo Senado, e está, portanto, habi-
litada a ser votada no Plenário da Câmara.

Diz respeito à ampliação da produção dos radio-
isótopos para a medicina nuclear. Esses produtos são 
atualmente produzidos apenas no eixo Rio-São Paulo 

e são produtos de curta duração, cerca de duas ho-
ras apenas, e não chegam, portanto, às localidades 
afastadas desses dois grandes centros urbanizados. 
Com isso, vidas se perdem pela ausência desse pro-
duto fundamental na pesquisa e no combate de de-
terminadas doenças graves na área de cardiologia, na 
área de oncologia.

Enfim, seres humanos não possuem a oportu-
nidade do tratamento e da recuperação em razão de 
termos o monopólio na produção desses produtos, 
que, com a aprovação desta emenda à Constituição 
na Câmara dos Deputados, poderão ser produzidos 
em outras localidades do País, oferecendo maiores 
oportunidades de atendimento à saúde das pessoas.

Portanto, creio ser um fato importante, é uma 
matéria fundamental para a saúde do povo brasileiro 
e certamente, com aprovação rápida na Câmara, te-
remos a promulgação, e obviamente milhares de pes-
soas poderão receber os benefícios desses serviços 
prestados agora pelo Congresso Nacional. 

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela or-

dem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Antes de passar... 
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Só para 

dizer que, nas duas votações anteriores, eu estava na 
sala da Presidência, reunido com as centrais sindicais, 
mas o meu voto é “sim” nos dois casos que antecede-
ram esta votação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– A Ata da sessão registrará a manifestação de V. Exª.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obriga-
do, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Vou abrir, fazer apuração.

Encerrada a votação.
Vamos apurar os votos.

(Procede-se à apuração.)



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 4 42287 



42288 Quinta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Votaram SIM 54 Srªs e Srs. Senadores; NÃO, 3.

Nenhuma abstenção.
Aprovada a indicação.
Será feita a devida comunicação à Senhora Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Vamos apreciar escolha de autoridades.

Item extrapauta:

PARECER Nº 575, DE 2013 
(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 575, 
de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, Relator: Senador Antonio Carlos 
Rodrigues, sobre a Mensagem nº 47, de 2013 
(nº 242/2013, na origem), submetendo à apre-
ciação do Senado a indicação da Srª REGINA 
HELENA COSTA para compor o Superior Tri-
bunal de Justiça no cargo de Ministra, na vaga 
destinada a Juízes Federais dos Tribunais Re-
gionais Federais, decorrente da aposentadoria 
do Sr. Ministro Teori Albino Zavascki.

Discussão do parecer. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Eu queria só, respondendo e pedindo desculpas ao 
Senador Alvaro, dizer que a Mesa me informa que essa 
matéria da maior importância foi trazida e colocada na 
Constituição por uma iniciativa do então Senador Jorge 
Bornhausen. É muito pertinente. Diz respeito à vida a 
solicitação de V. Exª, Senador Alvaro Dias.

Portanto, peço a V. Exª que fique atento, mas já 
estou recomendando à Mesa que, tão logo a matéria 
chegue, vindo da Câmara dos Deputados, possamos, 
com o acordo de Líderes, fazer a apreciação, que eu 
penso que é meritória e deve fazer parte dessa agenda.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, essa 
proposta foi aprovada já no Senado. Apenas a rápida 
promulgação dela, assim que for aprovada pela Câmara 
dos Deputados, é o que nós solicitamos.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Sem dúvida, esse encaminhamento à Mesa vai 
atender no menor espaço de tempo possível.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – O 
que eu solicito agora também, Presidente, não sei se 
encontra na pauta de hoje. Mas. como nós temos um 

bom número de artistas brasileiros visitando o Con-
gresso Nacional, acompanhando votações importantes 
que dizem respeito à classe, como, por exemplo, a do 
Ecad, eu consulto V. Exª se não seria possível incluir na 
pauta dos trabalhos de hoje também a PEC da Música, 
que está aguardando já há um bom tempo, já esteve 
na pauta, foi retirada e está, portanto, habilitada a ser 
incluída na pauta para deliberação.

Eu creio que seria mais uma homenagem aos 
artistas brasileiros, se nós pudéssemos deliberar, hoje, 
sobre essa matéria, que já foi aprovada na Câmara dos 
Deputados e aguarda a aprovação no Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu informo a V. Exª que, hoje, foi apreciada a 
matéria vinculada ao Ecad, foi pedida urgência, não 
tinha havido acordo, mas vale o registro: o Senador 
Aloysio Nunes reviu o seu posicionamento, acatou o 
acordo, e há um entendimento da Mesa de apreciar 
essa matéria do Ecad hoje ainda.

E o Presidente Renan solicitou também que nós 
pudéssemos agendar a PEC da Música para, ainda 
quem sabe, esta semana ou, mais tardar, na próxima. 
Mas que hoje apreciaríamos a matéria do Ecad.

Inclusive o Presidente Renan estabeleceu que 
deveríamos apreciar essa matéria em torno das 19h30 
para cumprir uma agenda também com a classe ar-
tística que queria e quer estar presente no plenário 
da Casa.

Mas foi muito importante – e vale o registro – a 
posição do Senador Aloysio, que tinha discordado, em 
um primeiro momento, mas que fez o entendimento com 
os outros Líderes, e assim nós vamos poder apreciar 
a matéria do Ecad.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente, até porque houve um atendimento ao pleito 
do Senador Aloysio de correção de um dispositivo que 
nos preocupava bastante, como houve uma alteração 
que foi fundamental para que esse entendimento ocor-
resse, a fim de que essa matéria possa ser votada no 
dia de hoje.

Eu creio que nós completaríamos o dia, se pudés-
semos incluir, ainda hoje, essa proposta de emenda à 
Constituição, que passou a ser chamada de PEC da 
Música. Seria um fecho com chave de ouro no dia de 
hoje, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência vai encerrar a votação.

Penso que podemos...
Temos ainda uma lista extensa de autoridades a 

serem apreciadas.
Vamos à apuração dos votos. (Pausa.)
Encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Votaram SIM 51 Senadores e Senadoras; vota-
ram NÃO 2; abstenção, 1.

Aprovada a indicação.
Será feita a devida comunicação à Presidência 

da República.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Indicação para o Superior Tribunal de Justiça.

Item extrapauta:

PARECER Nº 576, DE 2013 
(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 576, 
de 2013, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo 
Braga, sobre a Mensagem nº 48, de 2013 (nº 
243/2013, na origem), submetendo à apre-
ciação do Senado o nome do Sr. ROGÉRIO 
SCHIETTI MACHADO CRUZ para compor o 
Superior Tribunal de Justiça no cargo de Mi-
nistro, na vaga destinada a Membro do Minis-
tério Público, decorrente da aposentadoria do 
Senhor Ministro Francisco Cesar Asfor Rocha 
– uma grande figura que foi homenageada 
aqui quando da despedida, saindo do Supe-
rior Tribunal de Justiça. É um cearense como 
o Fagner, aliás muito amigo. O Ministro Cesar 
Asfor deixou um legado no STJ. 

Em discussão o parecer do nobre Senador e Lí-
der Eduardo Braga. (Pausa.)

Encerrada a discussão.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 

termos do disposto no art. 104 da Constituição Fe-
deral, a matéria depende, para sua aprovação, do 
voto favorável da maioria absoluta da composição 
da Casa, devendo a votação ser feita pelo proces-
so eletrônico.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar. 
Vou abrir o painel.
Painel aberto, as Srªs e os Srs. Senadores já 

podem votar.

(Procede-se à votação.)

Com a palavra o Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, 
quero cumprimentar a indicação feita pela Presidente 
da República do Dr. Rogério Cruz. Foi sabatinado, de-

monstrando grande conhecimento, preparo para estar 
presente nessa Corte Superior de Justiça do nosso País.

É evidente que todos nós ficamos fazendo a 
nossa observação em face de que ele ocupa a vaga 
deixada pelo Ministro Cesar Asfor Rocha, que distin-
guiu todo o Ceará com a sua presença no Superior 
Tribunal de Justiça. Eu considero a indicação muito 
importante.

Há pouco, o nosso Senador Capi fez referência 
ao problema do voto aberto. Se já pudéssemos, nós 
iríamos votar também aberto na indicação do Dr. Ro-
gério Cruz.

Então, quero cumprimentar a Presidente, todos 
os nossos pares, o Senador Eduardo Braga pelo 
seu parecer e, sobretudo, o Dr. Rogério pela forma 
como se saiu, pela tranquilidade e pelo preparo de-
monstrados na Comissão de Constituição e Justiça 
do Senado.

Já apelo a V. Exª para que, em seguida, possa-
mos votar a indicação também do Dr. Cláudio Brandão, 
que passou também por uma sabatina muito positiva 
na Comissão de Constituição e Justiça, em um dia da-
queles difíceis de correria aqui no Congresso Nacional. 
Mas trata-se de uma pessoa de extrema ligação com o 
setor e com o mundo do trabalho em nosso País. Es-
peramos a sua votação daqui a instantes no plenário 
do Senado Federal.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Inácio Arruda, o Sr. 
Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Renan Calheiros, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pedimos aos Srs Senadores que estão 
em outras dependências da Casa que, por favor, ve-
nham ao plenário. Nós vamos concluir esse processo 
de votação de hoje com uma votação que acontecerá, 
mais ou menos, às 19h30.

Desde já, faço um apelo à Casa para que possa-
mos simplificá-la, de modo a concluirmos mais cedo a 
nossa jornada de trabalho de hoje. (Pausa.)

Eu consulto os Srs Senadores se podemos en-
cerrar a votação.

Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 

– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço.
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O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES. Sem revisão do orador.) – Nas votações ante-
riores, eu não estive aqui pessoalmente, mas quero 
declarar que votaria de acordo com a orientação do 
meu Partido.

Estive acompanhando o Prefeito de Vila Velha, 
Rodney Miranda, do meu Estado, em agendas admi-
nistrativas. Por isso, justifico aqui a minha ausência 
nas votações anteriores e peço que V. Exª considere 
a minha presença.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Romero.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria que, nas 
votações iniciais em que não estive presente, porque 
estava em audiência fora, registrar a minha presença 
e o meu voto “sim”, Sr. Presidente.

O SR PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de 
V. Exª.

Senador José Agripino. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Mesma razão, Sr. 

Presidente. Eu estava em uma audiência administrati-

va fora, em companhia do Senador Ricardo Ferraço, e 

gostaria de que fosse considerada a minha presença 

nas votações anteriores.

Obrigado a V. Exª. 

O SR PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – A Mesa registrará com satisfação a 

manifestação do Senador José Agripino.

Senador Ricardo Ferraço, não sei se estou lhe 

devendo alguma informação?

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 

– Não! Nenhuma. Abra o painel!

O SR PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nós vamos abrir o painel.

Peço mais uma vez aos Srs. Senadores que es-

tão em outras dependências da Casa que, por favor, 

venham ao plenário. Essa é uma votação que exige 

quórum qualificado. 

Nós vamos abrir o painel.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votaram SIM 52; NÃO, 3 votos. Nenhu-
ma abstenção.

Está, portanto, aprovado o nome do Ministro Ro-
gério Schietti Machado Cruz para o Superior Tribunal 
de Justiça.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Sr. Presidente.

O SR PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de 
solicitar a V. Exª que consultasse a assessoria para 
saber quantas autoridades ainda faltam, aquelas que 
comporão os conselhos, para deliberarmos, até para 
informar aos nossos pares as votações nominais que 
haveremos de ter. Acho que esse é o esforço que nós 
poderíamos ter para limpar a pauta de autoridades.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – Sr. 
Presidente, pela ordem. Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Valdir Raupp.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só que-
ria justificar a minha ausência nas votações anteriores.

Estávamos com V. Exª e os presidentes das cen-
trais sindicais. Por isso, não pude aqui comparecer, mas 
quero dizer que sou plenamente favorável a todas as 
autoridades que foram votadas anteriormente.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – A Mesa registrará com satisfação as 
manifestações do Senador Valdir Raupp.

O Senador Jorge Viana havia feito um acordo 
com relação ao número de autoridades que nós po-
deríamos apreciar ou não? (Pausa.)

Vamos votar mais uma autoridade – é uma pro-
posta – e, em seguida, nós entraremos na Ordem do 
Dia.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Sr. Presidente, quantas autoridades ainda estão para 
serem votadas?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A proposta era que votássemos mais 
uma autoridade e aí voltaríamos à Ordem do Dia.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Duas autoridades, pelo menos, Sr. Presidente.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Luiz Henrique.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Sr. Presidente, nós aprovamos hoje na Comissão de 
Constituição e Justiça, por unanimidade, o Projeto 
de Lei de autoria do hoje Governador do Estado de 
Santa Catarina, então Senador Raimundo Colombo, 
estabelecendo mecanismo de participação popular na 
elaboração de lei pelo Congresso Nacional.

É um projeto que visa à inclusão política de milha-
res de brasileiros no sentido de poderem acompanhar, 
via Internet, as proposições em tramitação nesta Casa.

Foi aprovada também na Comissão de Constitui-
ção e Justiça urgência urgentíssima para essa matéria. 
Eu pediria a V. Exª que a incluísse na pauta da sessão 
desta tarde e noite.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Luiz Henrique, me perdoe.

Se V. Exª pudesse arrematar somente...
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 

Presidente, foi aprovada a urgência da matéria (Fora 
do microfone). Pediria a V. Exª que a incluísse na pau-
ta da sessão de hoje, já que essa matéria mereceu 
aprovação unânime na Comissão de Constituição e 
Justiça. É uma matéria que amplia a participação po-
pular no exame das matérias em tramitação no Con-
gresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria, antes de mais nada, agrade-
cer a V. Exª pela sugestão de prioridade e, se não hou-
ver objeção da Casa, nós priorizaremos a apreciação 
desse projeto, a que V. Exª se refere, do ex-Senador 
Raimundo Colombo.

Não havendo objeção, nós tomaremos todas as 
providências...

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – O 
PMDB concorda, Sr. Presidente, até porque essa ma-
téria casa muito com o espírito que V. Exª está implan-
tando na sua gestão: a interatividade com a sociedade, 
a consulta pelos portais, pelos mais diversos meios de 
comunicação que temos no exercício do nosso mandato.

A proposta do Senador Raimundo Colombo, tão 
bem relatada pelo Senador Luiz Henrique, teve apro-
vação unânime, precisando, após, a necessária regu-
lamentação.

É um projeto de resolução, precisando da neces-
sária regulamentação, com todo cuidado, pela Mesa 
Diretora.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Ricardo.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
há sobre a mesa pedido subscrito por diversas Lide-
ranças para regime de urgência do PLC 39.

Esse PLC, Sr. Presidente, é denominado PL an-
ticorrupção, porque ele regulamenta a responsabilida-
de administrativa e civil de pessoas jurídicas por atos 
lesivos à Administração Pública.

Apelo a V. Exª para que esta urgência possa, en-
fim, ser deliberada, para que o Plenário possa votar 
essa matéria, que tramita no Congresso há três anos, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria comunicar ao Senador Ri-
cardo Ferraço e à Casa que nós vamos apreciar esse 
requerimento.

Esse é um dos requerimentos que está sobre a 
mesa. Já foi lido, e nós vamos apreciar esse requeri-
mento e colocaremos, na forma do calendário especial 
aprovado, essa matéria na Ordem do Dia.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-
dem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Hoje.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-
dem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Só que constasse meu voto 
“sim” na votação anterior para o CNJ, Sr. Presidente.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, como V. Exª sabe, eu não pude participar 
das votações anteriores, porque eu estava na com-
panhia do Senador Humberto Costa e de assessores 
para discutirmos, passarmos a limpo toda a matéria 

relativa ao Ecad, e chegamos a um bom e harmonioso 
entendimento, e estamos, da parte do PSDB, prontos 
para votar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Humberto Costa.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Sr. Presidente, só por...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação do 
Senador Aloysio Nunes Ferreira.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Só para registrar os meus votos “sim” nas votações 
secretas anteriores, porque eu estava exatamente 
com o Senador Aloysio Nunes, fechando essa ques-
tão do projeto.

E provavelmente eu vou precisar sair novamente 
para dar uma continuidade a isso. Portanto eu peço a 
V. Exª que não coloque falta em mim, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não, de forma nenhuma.

Nós vamos – e eu queria só lembrar – apreciar 
essa proposta do Ecad, mais ou menos, às 19h30.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vamos submeter à apreciação do Senado 
Federal o nome de Cláudio Mascarenhas Brandão para 
a vaga de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho.

Item extrapauta:

PARECER Nº 544, DE 2013 
(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 544, 
de 2013, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, Relator: Senador Inácio Ar-
ruda, sobre a Mensagem nº 28, de 2013 (nº 
154/2013, na origem), submetendo à aprecia-
ção do Senado a indicação do Sr. CLÁUDIO 
MASCARENHAS BRANDÃO para compor o 
Tribunal Superior do Trabalho no cargo de Mi-
nistro Togado, na vaga reservada a juízes de 
carreira da magistratura trabalhista.

Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, de-

claramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pela ordem, ouço V. Exª.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – É para registrar o 
meu voto na votação anterior, de acordo com a orien-
tação da minha Bancada.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, Senador Inácio Arruda.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Sem 
revisão do orador.) – É apenas para fazer o registro 
dessa trajetória do Dr. Cláudio Mascarenhas Brandão, 
da sua simplicidade e de como se conduziu no trato 
das questões trabalhistas, sendo juiz do trabalho na 
sua terra natal e em outras paradas pelo Brasil afora.

É muito significativa a sua atitude, o seu gesto, 
a sua formação humanista. Acho que tudo isso pesa 
nesse currículo vitorioso do Cláudio Brandão, até a 
sua indicação pela Presidente da República, depois 
de evidentemente passar pelo crivo dos seus pares 
no próprio Tribunal Superior do Trabalho.

Então, quero fazer esse registro.
É evidente que o voto ainda é secreto, mas esse 

é um daqueles nomes em que nós temos o prazer de 
votar abertamente e de forma favorável à sua indica-
ção para o Tribunal Superior do Trabalho, meu caro 
Presidente, Senador Renan Calheiros.

Muito obrigado.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Os Srs. Senadores já podem votar.
Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem 

revisão da oradora.) – Presidente, é para pedir aos Srs. 
e Srªs Senadoras, aos nossos pares, companheiros, 
a votação do Sr. Cláudio Mascarenhas Brandão, em 
nome da Bancada da Bahia, do Senador Walter Pi-
nheiro, do Senador João Durval Carneiro, da Bancada 
de Deputados Federais da Bahia, do Governador do 
Estado da Bahia.

O nome do Dr. Cláudio Mascarenhas Brandão 
representa a unanimidade do mundo político baiano 
pelos seus préstimos à causa trabalhista em nosso Es-
tado. Representa a unanimidade do Tribunal do Traba-
lho no nosso Estado, justamente pela sua capacidade 
de agregar em torno de si, pela sua metodologia de 
trabalho sempre ouvindo as partes, e, principalmente, 

por seu equilíbrio, sua formação acadêmica e seu forte 
compromisso com o mundo do trabalho em nosso País.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, assim como fize-
ram a Senadora Lídice e o Senador Inácio, primeiro 
quero dizer até que fico muito feliz, Senadora Lídice, 
porque o depoimento do Senador Inácio Arruda não é 
o depoimento de um baiano em relação a outro baiano. 
Mas é o depoimento de um Relator que teve oportuni-
dade, Senador Inácio, de conhecer a história de vida 
do nosso, espero eu, depois desta votação, Ministro 
do Tribunal Superior do Trabalho.

Então, para nós, isso é muito gratificante, princi-
palmente levando-se em consideração aquilo que, de 
forma muito enfática, o Senador Inácio Arruda toca 
aqui na tarde hoje; pela postura ética, pela postura 
profissional, pela forma como conduziu ao longo de 
sua trajetória, ou melhor, da sua carreira no Judiciá-
rio. Portanto, o Ministro – e quero já chamar assim o 
até então Desembargador Cláudio Brandão –, com 
certeza, honrará todo o Judiciário, o povo brasileiro 
e não representará só os baianos, Senador Renan 
Calheiros.

Acho que é importante isso. Com muita alegria 
participamos deste momento, porque sabemos que é a 
indicação de alguém que dedicou a sua vida enquanto 
servidor público a uma carreira, Senador Taques – V. 
Exª que, eu diria, é de uma carreira também muito 
próxima a essa carreira do Judiciário.

Portanto, é muito gratificante podermos falar. Ali-
ás, as sabatinas nos permitem conhecer melhor essas 
figuras que vão ocupando posições no Judiciário, nos 
tribunais, nos conselhos.

Eu diria que é a alegria de todos nós podermos, 
no dia de hoje, ter a possibilidade e a honra de indi-
car para o TST figura humana e profissional do quilate 
do nosso companheiro – assim quero chamar por ser 
baiano, conterrâneo nosso – Desembargador Cláudio 
Brandão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.

Nós vamos encerrar a votação e proclamar o 
resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 55; NÃO, 3; Abstenção, 1.

Está, portanto, aprovado o nome do Ministro 
Cláudio Mascarenhas Brandão para compor o Tribunal 
Superior do Trabalho.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 
Presidente, pela ordem. Gostaria que constasse o meu 
voto “sim”, Sr. Presidente. Apertei aqui, mas não saiu o voto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de 
V. Exª, Senador.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Pela ordem, Sr. Presidente. É rápido.

A nossa Presidenta Dilma Rousseff emitiu uma 
nota, nesta quarta-feira, expressando repúdio e indigna-
ção ao constrangimento imposto ao Presidente da Bolí-
via, Evo Morales. É uma nota muito curta que quero ler.

O Governo brasileiro expressa sua indignação 
e repúdio ao constrangimento imposto ao Presi-
dente Evo Morales por alguns países europeus, 
que impediram o sobrevoo do avião presidencial 
boliviano por seu espaço aéreo, depois de ha-
ver autorizado seu trânsito.O noticiado pretexto 
dessa atitude inaceitável – a suposta presença 
de Edward Snowden no avião do Presidente –, 
além de fantasiosa, é grave desrespeito ao di-
reito e às práticas internacionais e às normas 
civilizadas de convivência entre as nações. 
Acarretou, o que é mais grave, risco de vida 
para o dirigente boliviano e seus colaboradores.
Causa surpresa e espanto que a postura de 
certos governos europeus tenha sido adotada 
ao mesmo momento em que alguns desses 
mesmos governos denunciavam a espionagem 
de seus funcionários por parte dos Estados 
Unidos, chegando a afirmar que essas ações 
comprometiam um futuro acordo comercial 
entre este País e a União Europeia.
O constrangimento ao Presidente Morales atin-
ge não só a Bolívia, mas a toda América Latina. 
Compromete o diálogo entre os dois continentes 
e possíveis negociações entre eles. Exige pron-
ta explicação e correspondentes escusas por 
parte dos países envolvidos nesta provocação.
O Governo brasileiro expressa sua mais ampla 
solidariedade ao Presidente Evo Morales e enca-
minhará iniciativas em todas as instâncias multila-
terais, especialmente em nosso continente, para 
que situações como essa nunca mais se repitam.
Dilma Rousseff, Presidenta da República Fe-
derativa do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Sr. Presidente, pela ordem. Senador Inácio Arruda, 
por favor.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda, a Mesa regis-
trará a manifestação de V. Exª.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – É que a Presidente da 
República fez nota, de que o Senador Lindbergh acaba 
de ser porta-voz aqui no plenário do Senado, e que é 
muito importante. E, sobre a mesa, há um requerimento 
nesse sentido, que é o posicionamento da nossa Casa, 
do Senado Federal, em relação a esse episódio ocorrido 
na Europa com o Presidente Evo Morales.

O requerimento nosso é simples, mas é um pro-
blema de atitude e de posição que nós devemos ado-
tar. Acho que não há dificuldade. Espero que não haja 
nenhuma dificuldade em relação à manifestação do 
Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento já foi lido e vai para a 
Comissão de Relações Exteriores, para parecer.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Eu peço a urgência, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu me as-
socio à manifestação do Senador Inácio e também do 
Senador Lindbergh…

(Soa a campainha.)

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES) – … na condição de Presidente da Comissão de 
Relações Exteriores.

Essa negação imperialista, colonialista, essa 
ofensa não é ao Presidente da Bolívia. É a todos nós, 
porque, na prática, trata-se de uma decisão precon-
ceituosa, discriminatória.

E, naturalmente, parece-me que está correto o 
Senador Inácio Arruda. Deve sim, a meu juízo, o Senado 
Federal se manifestar institucionalmente, até por conta 
da aliança do bloco regional que temos pelo Mercosul. 
Considero da maior pertinência, tempestivamente, que 
o Senado possa hoje se manifestar. E quero crer que 
de maneira afirmativa, porque não se pode confundir 
a relação de Estados ou de nações com eventuais go-
vernantes de plantão.

E essa ofensa é uma ofensa a uma nação, à nação 
boliviana, em que pesem algumas divergências, alguns 
conflitos, algumas distâncias ideológicas que marcam a 
minha formação pessoal da do Presidente Evo Morales, 
mas se trata de uma recriminação a um Estado irmão, 
a um Estado que faz parte conosco do bloco Mercosul.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Esta Presidência se associa à mani-
festação do Senador Ricardo Ferraço, Presidente da 
Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – Sr. 
Presidente, em face da manifestação do Presidente da 
Comissão, nós não podemos superar essa ação proto-
colar? Temos que ir à Comissão de Relações Exterio-
res amanhã, para só votar na próxima semana? É um 
problema de atitude do Senado: ou você faz ou não faz.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se não houver objeção da Casa... O 
problema é que nós não poderemos estabelecer a 
prioridade da pauta, mas eu não posso...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
É um requerimento muito simples.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós consultaremos, depois, o Plenário, 
sobre o requerimento de V. Exª.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Durante a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se for o caso, nós o apreciaremos, mas 
apenas se for o caso, se houver unanimidade da Casa.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Eu apelo para os Srs. Líderes, porque nós estamos 
aqui, os Líderes estão aqui, alguns já se manifestaram 
na sessão de hoje. O Líder do PT se manifestou, o Lí-
der do PSB se manifestou. Acho que não há objeção, 
porque é um problema de atitude.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Inácio.

Está, portanto, aprovado, com 55 votos SIM; 3 
NÃO e 1 abstenção, o nome de Cláudio Mascarenhas 
Brandão, para o Tribunal Superior do Trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Parecer nº 391. 

Submeto à discussão, em turno único, o Parecer nº 
391, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
que teve como Relator o Senador Jorge Viana, da Ordem 
dos Advogados do Brasil, submetendo à apreciação do 
Senado a indicação do Sr. PAULO EDUARDO PINHEIRO 
TEIXEIRA, para compor o Conselho Nacional de Justiça, 
nos termos do art. 103, alínea “b”, da Constituição Federal.

Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, de-

claramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
Os Srs. Senadores já podem votar.
Eu queria só pedir à Casa que relevasse o equívoco 

aqui da Secretaria-Geral da Mesa, porque o nome da au-
toridade anunciada foi de Paulo Eduardo Pinheiro Teixeira. 

Esse nome do Dr. Gilberto Valente Martins será 
o próximo e último nome que nós apreciaremos. Se 

não houver alguma objeção, nós poderemos inverter 
a ordem, e já pegaremos o painel estabelecido. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Então, submetemos à apreciação do 
Plenário do Senado Federal:

Item extrapauta:

PARECER Nº 567, DE 2013 
(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 567, 
de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, Relator: Senador Flexa Ribeiro, 
sobre o Ofício nº S/23, de 2013 (nº 603/2013, 
na origem), da Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca, submetendo à apreciação do Senado Fe-
deral a indicação do Sr. GILBERTO VALENTE 
MARTINS, Promotor de Justiça, para compor 
o Conselho Nacional de Justiça, nos termos 
do art. 130-B da Constituição Federal.

Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, de-

claramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sr. Presidente, só para justificar que, na votação do 
Dr. Rogério, eu votei “sim” no painel. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Suplicy, pela ordem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria também 
de expressar, como diversos Senadores o fizeram – Iná-
cio Arruda, Lindbergh Farias, Wellington Dias e outros 
–, a minha solidariedade ao Presidente Evo Morales, 
da Bolívia, que sofreu um constrangimento grave na 
medida em que Portugal e França não aceitaram que 
o seu avião pudesse aterrissar ali em território de Por-
tugal, da França, cabendo à Áustria dar a acolhida ao 
avião de Evo Morales, nos termos em que os Líderes 
– inclusive o Senador Ferraço – expressaram aqui ao 
registrar a manifestação da Presidenta Dilma Rousseff.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação e pro-
clamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM 51; NÃO, 04. 

Nenhuma abstenção.
Total: 55 votos
Está, portanto, aprovado o nome de Gilberto 

Valente Martins para o Conselho Nacional de Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nós vamos agora, por fim, submeter à 
apreciação do Senado Federal o nome, anteriormen-
te anunciado:

Item extrapauta:

PARECER Nº 391, DE 2013 
(Escolha de Autoridade

Discussão, em turno único, do Parecer nº 391, 
de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, que teve como Relator o Senador 
Jorge Viana, sobre o Ofício nº S/18, de 2013, 
da Ordem dos Advogados do Brasil, subme-
tendo à apreciação do Senado a indicação do 
Sr. PAULO EDUARDO PINHEIRO TEIXEIRA, 
para compor o Conselho Nacional de Justiça, 
nos termos do art. 103, alínea “b”, da Consti-
tuição Federal.

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, de-

claramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
Os Srs. Senadores já podem votar.
Em seguida, nós passaremos à Ordem do Dia, de 

acordo com uma pauta que foi anteriormente acertada 
aqui com a Casa e com os Srs. Líderes partidários.

(Procede-se à votação.)

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pela ordem, Senador Blairo Maggi.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Pela or-
dem.) – Presidente Renan, é só para consignar o meu 
voto na votação anterior. 

Voto “sim” no Sr. Gilberto Valente Martins. Muito 
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará, com satisfação, a 
manifestação do Senador Blairo Maggi.

Nós vamos encerrar a votação e proclamar o 
resultado.

Eu peço aos Srs. Senadores que estão em ou-
tras dependências da Casa que venham ao plenário.

Senador Eunício Oliveira.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, por gentileza, não seria 
melhor darmos continuidade à votação das autorida-
des para limpar essa pauta que está aí já parada para 
depois entrarmos na discussão que vai ser debatida 
por todos os nossos colegas Senadores aqui?

Já limpamos a pasta. Há várias autoridades es-
perando 15, 20, 30 dias.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu sei, eu sei, mas nós hoje aprovamos 
cinco autoridades. Nós temos sessões convocadas 
para amanhã, para sexta, para segunda.

Eu me comprometo de que amanhã nós avan-
çaremos mais com relação às autoridades, porque é 
muito importante nós avançarmos nessa pauta que foi 
consensualmente elaborada pela Casa.

Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de soli-
citar a V. Exª que votássemos o nome do Dr. Marcelo 
Ferra para o Conselho do Ministério Público. 

Já faz alguns dias que está aqui na Casa e todos 
os mato-grossenses aguardam ansiosos a aprovação 
do nome do Dr. Marcelo para compor o Conselho do 
Ministério Público Federal.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu sei que esse 
é um apelo que todo mundo está fazendo a V. Exª. Eu 
sei que V. Exª está no cumprimento da pauta, mas, 
pela própria intervenção do Senador Ivo Cassol, dá 
para a gente entender que há um sentimento aqui na 
Casa. Ninguém vai sair daqui. E estamos todos imbuí-
dos, como no dia de ontem, de anteontem, na semana 
passada, Senador Blairo. 

Então, seria importante que pudéssemos limpar 
essa pauta e incluir os membros do CNMP para po-
dermos, Senador Taques, de uma vez por todas, lim-
par essa pauta.

Então, acho que seria importante e, de certa 
forma, está ocorrendo até ligeiro. Então, para não fi-
car o pleito aí, cada um bota um, tentamos limpar a 
pauta como um todo, atendendo assim um pouco à 
demanda de todos nós e, ao mesmo tempo, já avan-
çamos consideravelmente nessa pauta de apreciação 
de autoridades. 
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E teremos tranquilidade na quinta, na sexta, na 
segunda, para continuar nossa pauta das prioridades 
que acertamos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu quero dizer ao Senador Walter Pi-
nheiro e à Casa que nós seguimos aqui uma ordem. 
Para que nós possamos avançar na ordem, nós vamos 
ter que votar agora o nome de Ivo Bucaresky para a 
Anvisa.

Eu não sei se é o caso de nós votarmos algu-
mas autoridades sobre as quais não há convergência 
total, porque nós poderemos incorrer num erro, apre-
ciar essas autoridades com quórum baixo, e se essas 
autoridades não forem aprovadas... Nós temos que, 
primeiro, discutir. 

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Sr. Pre-
sidente, o quórum não é baixo, tanto que nós estamos 
votando. Assim, a gente limpa essa pauta, que está 
parada... 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu consulto o Líder do Governo, Sena-
dor Eduardo Braga. 

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, creio que 
há aqui uma clara divergência no plenário. Portanto, 
V. Exª tem toda autoridade para conduzir os trabalhos 
com esse equilíbrio, efetivamente, para autoridades 
que merecem e que necessitam, de acordo com a 
Constituição, votação qualificada, com quórum qua-
lificado. Efetivamente, o nosso quórum hoje está bai-
xo, com 56 Senadores em plenário. Portanto, talvez 
fosse prudente. Eu sei que há outras matérias para 
deliberação. Se houver autoridade sem quórum qua-
lificado que se possa votar, aí, sim, seria obviamente 
saudável que nós pudéssemos, respeitando a ordem 
cronológica de V. Exª. Aquelas que não tiverem quó-
rum qualificado, se pudesse colocar; agora, aquelas 
que têm quórum qualificado, porque nós sabemos 
que, com 56 Senadores e havendo algumas diver-
gências, nós teremos risco que não necessitaríamos 
correr neste momento. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo, é evidente que 
nós poderíamos avançar mais, mas eu queria que os 
Líderes partidários assumissem responsabilidade com 
relação à apreciação desses nomes. 

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero 
sair um pouco, abstraindo a questão da pauta. En-

tendo que nós teremos sessão amanhã e na próxima 
sexta-feira, para diluir a votação dessas autoridades. 
Penso que há autoridades há algum tempo esperan-
do a deliberação. 

Mas gostaria de fazer um registro, Sr. Presiden-
te, e agradecer penhoradamente aos companheiros 
da Comissão de Constituição e Justiça, que estão, a 
cada uma dessas autoridades, oferecendo um verda-
deiro momento de estudo nas sabatinas respectivas. 
Ao longo dessas últimas semanas, desses últimos 90 
dias, Sr. Presidente, nós já sabatinamos 25 autorida-
des. Nenhuma sabatina dessas demorou menos de 
duas horas. Isso mostra – e quero deixar de público 
neste momento – o sentimento que toma conta da 
Comissão de Justiça no cumprimento do seu papel 
que é sabatinar...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Parabéns a V. Exª.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
... de forma séria, rigorosa, republicana, cumprindo à 
risca a responsabilidade constitucional que preserva o 
Senado Federal. Por isso, eu queria deixar de público 
esse reconhecimento aos nossos pares da Comissão 
de Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E eu queria dizer, antes de conceder a 
palavra ao Senador Pedro Taques – e o faço com muita 
satisfação –, ao Senador Jayme Campos e ao Sena-
dor Wellington Dias, que restam para nós apreciarmos 
algumas poucas autoridades. E queria, mais uma vez, 
cumprimentar o Senador Vital do Rêgo. 

Não são muitas as autoridades cujos nomes 
estão prontos para serem apreciados. Nós temos Ivo 
Bucarescky, para a Anvisa; Jeferson Luiz Pereira, para 
o Conselho Nacional do Ministério Público; Jarbas So-
ares Júnior, para o Conselho Nacional do Ministério 
Público; Marcelo Ferra de Carvalho, para o Conselho 
Nacional do Ministério Público; Cláudio Henrique Por-
tela do Rego, para o Conselho Nacional do Ministério 
Público; Vladimir Barros Aras, para o Conselho Na-
cional do Ministério Público; Rubens Curado Silveira, 
para o Conselho Nacional de Justiça; Flávio Portinho 
Sirângelo, para o Conselho Nacional de Justiça. São 
apenas essas autoridades cujos nomes estão prontos 
para serem apreciados.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O nome da Anvisa...



42302 Quinta-feira 4 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Pedro Taques, Senador Jayme, 
Senador Romero e Senador Wellington.

Com a palavra V. Exª.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Sem 

revisão do orador.) – Permita-me, Sr. Presidente. Falo 
pela Liderança do meu Partido, o PDT, pelo encami-
nhamento de que nós poderíamos votar essas autori-
dades nesse esforço.

Veja que o Senador Vital do Rêgo fez referência 
às sabatinas na CCJ, e eu quero reconhecer, mais uma 
vez, a importância dessas sabatinas. Desde a presi-
dência do Senador Eunício Oliveira – isso tem que ser 
ressaltado – e agora encaminhada pelo Senador Vital 
do Rêgo, nós fizemos 25 sabatinas, sabatinas que du-
raram oito horas, nove horas; não é a quantidade de 
tempo, mas sabatinas muito firmes.

Quero cumprimentar o Senador Vital do Rêgo 
e o Senador Eunício, que as conduziram na CCJ. 
Mas nós precisamos votar essas autoridades aqui, 
no plenário. Então, em nome do PDT, eu solicito 
isso a V. Exª. 

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Presidente Renan...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Sem 
revisão do orador.) – Eu quero aqui encaminhar tam-
bém, em nome dos democratas, que somos favorá-
veis à votação das demais autoridades que estão aí, 
naturalmente, para ser votadas. Eu acho que já tem 
tempo suficiente, já foi votado na CCJ, como disse aqui 
o Senador Pedro Taques, conduzido de forma trans-
parente pelo Senador Vital do Rêgo, e quero crer que 
seria importante nós votarmos as demais autoridades 
que se encontram aí. São tão poucas, que eu imagino 
que valia a pena. Como V. Exª está trabalhando num 
esforço hercúleo aqui, demonstrando que a Casa está 
votando, não seria, desta feita, que as demais auto-
ridades não poderiam ser votadas pelo Plenário da 
Casa. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 
revisão do orador.) – São dois encaminhamentos den-
tro dessa mesma linha. Eu acho que nós poderíamos 
trabalhar aqui, Sr. Presidente – eu queria que V. Exª 
pudesse me ouvir –, exatamente porque nós temos 
Casa cheia hoje, priorizaríamos os conselhos e os que 
têm quorum. Segundo, Sr. Presidente, eu acho que 
poderemos, a qualquer momento que estiver pronto 
o parecer da Ecad, fazer a votação, ou seja, no mo-
mento em que tivermos prontas as condições de vo-
tação do Ecad, faríamos a votação e prosseguiríamos 
na votação dos conselhos. É esse o encaminhamento 
que eu queria sugerir a V. Exª, mas tem nosso apoio 
nessa direção.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria só dizer à Casa que os nomes 
que faltam ser apreciados são todos de conselhos, à 
exceção da Anvisa, que é o primeiro que está na pau-
ta. Então, nós vamos votar a Anvisa e votar os outros 
conselhos, se é isso que a Casa quer. 

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Ou, caso contrário, 
deixa a Anvisa por último, então, ou para outra sessão, 
e votamos o do Conselho. Deixa o da Anvisa para ou-
tro dia, porque tem um quórum maior. Enquanto isso, 
votamos todo mundo do Conselho, que já existe con-
senso, já foram todos sabatinados. É a sugestão que 
eu faço novamente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vamos tentar fazer isso. Se é isso que 
a Casa quer, nós vamos submeter o nome de Jarbas 
Soares Júnior, indicação da Procuradoria-Geral da 
República, para Conselheiro do Conselho Nacional 
do Ministério Público.

Antes, porém, nós vamos encerrar a votação e 
proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votaram SIM 54 Srs. Senadores; NÃO, 02.

Houve 02 abstenções.
Está, portanto, aprovado o nome de Paulo Edu-

ardo Pinheiro Teixeira para o Conselho Nacional de 
Justiça.

O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco/PMDB – MG) 
– Sr. Presidente. (Pausa.)

Sr. Presidente. (Pausa.)
Senador Clésio.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Clésio.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco/PMDB – MG. Sem 

revisão do orador.) – Eu pediria a possibilidade da vota-
ção do Dr. Jarbas Soares, do Ministério Público de Minas, 
um homem que tem um serviço relevante, extraordinário 
prestado, para o Conselho Nacional do Ministério Público. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos submeter:

Item extrapauta:

PARECER Nº 519, DE 2013 
(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 519, de 
2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator: Senador Vital do Rêgo, sobre o 
Ofício nº S/10, de 2013 (nº 380/2013, na origem), 
da Procuradoria-Geral da República, submeten-
do à apreciação do Senado Federal a indicação 
do Sr. JARBAS SOARES JÚNIOR para compor 
o Conselho Nacional do Ministério Público, nos 
termos do art. 130-A da Constituição Federal.

O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco/PMDB – MG) 
– Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Discussão, portanto, do parecer, que 
teve como Relator o Senador Vital do Rêgo.

Discussão do parecer.
Não havendo quem queira discutir o parecer, de-

claramos encerrada a discussão e passamos à votação.
Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente... 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Inácio.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, do mesmo modo como o fato, embora 
distinto, do Presidente Evo Morales, mas demonstran-
do a situação de conflito no mundo, nós não podemos 
deixar de registrar a nossa oposição, também veemen-
te, ao golpe militar que acaba de acontecer no Egito.

Independentemente da opinião e das posições 
contrárias, oposicionistas, de diversos setores, nós so-

mos favoráveis ao projeto democrático, seja no Egito, 
seja na nossa região, seja no Oriente Médio. O melhor 
caminho para nós resolvermos as controvérsias, espe-
cialmente no mundo em que nós estamos vivendo, é 
o caminho da democracia; é ampliar a democracia, e 
não restringi-la. E qualquer golpe dessa natureza tem 
que ser rechaçado por nós.

Quero registrar que o Governo brasileiro já emitiu 
opinião também sobre o golpe de Estado que acaba 
de ser confirmado no Egito, com o presidente eleito 
sendo deposto por um golpe militar. É algo bastante 
preocupante ao que nós estamos assistindo em diver-
sas regiões do mundo, com episódios lastimáveis como 
essa, digamos assim, recessão democrática a que nós 
estamos assistindo, especialmente no Oriente Médio.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Aécio Neves, com a palavra 
V. Exª.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas para um regis-
tro, enquanto concluímos mais esta votação, para deixar 
aqui impresso nos Anais do Senado o meu testemunho 
do profissionalismo, da competência e da seriedade do 
Dr. Jarbas Soares Júnior, com quem tive o prazer de 
conviver em Minas Gerais, enquanto Governador do 
Estado, e ele Procurador-Geral de Justiça. Jarbas, com 
uma dedicação profunda a vários temas, em especial 
ao tema do meio ambiente, adquiriu uma extraordinária 
liderança nacional, respeitadíssimo pelos seus pares no 
Estado, mas também, da mesma forma, pelos repre-
sentantes do Ministério Público de toda a Federação. 

Portanto, a sua recondução ao Conselho Nacio-
nal do Ministério Público engrandece aquela Corte, já 
composta por homens e mulheres de extraordinário 
talento, e fortalece um órgão cada vez mais relevante, 
um órgão cada vez mais decisivo para que possamos 
ter um Ministério Público cada vez mais atuante, mas 
também sob a orientação e a coordenação do Con-
selho Nacional, assim como ocorre com o Conselho 
Nacional de Justiça. São dois instrumentos, hoje, da 
democracia, que fortalecem os seus membros, fortale-
cem as suas carreiras específicas e, ao mesmo tempo, 
impedem que limites sejam ultrapassados.

Portanto, os meus cumprimentos ao Conselhei-
ro Jarbas Soares. Desejo que ele possa cumprir mais 
um extraordinário mandato e que o Ministério Público 
brasileiro possa continuar cumprindo com o seu im-
prescindível papel em defesa da sociedade brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação e pro-
clamar o resultado.

(Procede-se à apuração.) 
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 50 votos; NÃO, 4.

Houve 2 abstenções. 
Está, portanto, aprovado o nome de Jarbas So-

ares Júnior para o Conselho Nacional do Ministério 
Público.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Presidente Renan, gostaria que fizesse constar o 
meu voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação do 
Senador Waldemir Moka.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Submetemos à apreciação do Plenário 
do Senado Federal o nome de Jeferson Luiz Pereira, 
indicação da Procuradoria Geral da República, para o 
Conselho Nacional do Ministério Público.

Item extrapauta:

PARECER Nº 362, DE 2013 
(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 362, 
de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, 
sobre o Ofício nº S/9, de 2013 (nº 380/2013, 
na origem), do Procurador-Geral da Repúbli-
ca, submetendo à apreciação do Senado a 
indicação do Sr. JEFERSON LUIZ PEREIRA 
COELHO para compor o Conselho Nacional 

do Ministério Público, nos termos do art. 130-
A da Constituição Federal.

Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, de-

claramos encerrada a discussão.
Os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Sem revisão do 

orador.) – Já fiz a votação desse nome indicado para 
o CNMP, mas eu gostaria de justificar as outras vota-
ções. Eu estava cuidando de uma parte administrativa 
e faltei nas outras votações. Mas eu queria que V. Exª 
registrasse, por favor, que meu voto é favorável às in-
dicações que passaram.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – A Mesa registrará as manifestações de 
voto do Senador Gim Argello.

Consulto os Srs. Senadores se já podemos en-
cerrar a votação.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – Sr. 
Presidente, o painel está parado, só esperando V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vamos, como pede o Senador Inácio 
Arruda, encerrar a votação e proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.) 
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votaram SIM 49 Srs. Senadores; NÃO, 
04.

Houve 2 abstenções.
Está, portanto, aprovado o nome de Jeferson 

Luiz Pereira Coelho para o Conselho Nacional do Mi-
nistério Público.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sr. Presidente.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Peço a V. Exª que registre a minha pre-
sença nessa votação, porque infelizmente me distraí. 
São tantas autoridades que acabei perdendo essa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio, a Mesa registrará a 
manifestação de V. Exª.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE) 
– Sr. Presidente.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sr. Presidente, nós vamos iniciar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sr. Presidente, vamos iniciar a pauta que V. Exª está 
tratando ou vamos continuar votando autoridades?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vamos votar a última autoridade e aí 
começamos a pauta consensualmente acertada.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Já são 19 horas e 20 minutos.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE) 
– (Intervenção fora do microfone.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de 
V. Exª, Senador Armando Monteiro.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Submeto à apreciação do Senado Fe-
deral a indicação de Cláudio Henrique Portela do Rego, 
para o Conselho Nacional do Ministério Público, por 
indicação da Procuradoria Geral da República.

Item extrapauta:

PARECER Nº 520, DE 2013 
(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 520, 
de 2013, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, Relator: Senador Eunício 
Oliveira, sobre o Ofício nº S/16, de 2013 (nº 
380/2013, na origem), da Procuradoria-Geral 
da República, submetendo à apreciação do 
Senado Federal a indicação do Sr. CLÁUDIO 
HENRIQUE PORTELA DO REGO para compor 
o Conselho Nacional do Ministério Público, nos 
termos do art. 130-A da Constituição Federal.

Prorrogo a sessão para que nós possamos com-
pletar a Ordem do Dia.

O Parecer nº 520, que teve como relator o Se-
nador Eunício Oliveira, submetendo à apreciação do 
Senado Federal a indicação de Cláudio Henrique Por-
tela do Rego para compor o Conselho Nacional do 
Ministério Público.

Em discussão o Parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o Parecer, 

declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras já po-

dem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, Senador Wellington Dias.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Quero apenas justificar que, na votação anterior, a 
minha posição era o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará com satisfação a 
manifestação de V. Exª.

Peço aos Srs. Senadores que não se ausentem do 
plenário porque nós vamos ter ainda, certamente, vota-
ções importantes. E, às 19h30 – estamos muito próximos 
– nós começaremos a apreciação do ECAD, conforme 
procedimento acordado com os Líderes partidários.

Vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votaram SIM 51 Srs. Senadores; NÃO, 5.

Houve uma abstenção.
Está, portanto, aprovado o nome de Cláudio Hen-

rique Portela do Rego para o Conselho Nacional do 
Ministério Público.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Submeto, por fim, à apreciação do Se-
nado Federal o nome de Marcelo Ferra de Carvalho, 
indicação da Procuradoria Geral da República, para 
compor o Conselho Nacional do Ministério Público.

O Relator do Parecer nº 392 foi o Senador Mo-
zarildo Cavalcanti, nos termos do art. 130 da Consti-
tuição Federal.

Item extrapauta:

PARECER Nº 392, DE 2013 
(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 392, 
de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Mozarildo 
Cavalcanti, sobre o Ofício nº S/11, de 2013 (nº 
380/2013, na origem), do Procurador-Geral da 
República, submetendo à apreciação do Se-
nado a indicação do Senhor MARCELO FER-
RA DE CARVALHO para compor o Conselho 
Nacional do Ministério Público, nos termos do 
art. 130-A da Constituição Federal.

Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, de-

claramos encerrada a discussão.
Passamos à votação. 
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já po-

dem votar. (Pausa.)

(Procede-se à votação.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ainda sobre 
Evo Morales, comunico a V. Exª que o Presidente da 
Bolívia acaba de pousar em Fortaleza. Portanto, está 
em espaço seguro, tranqüilo, porque está no Brasil 
efetivamente, mais um motivo para nós votarmos o 
requerimento de solidariedade a esse Presidente 
boliviano.

É o registro que gostaria de fazer, Sr. Presidente.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Sr. 

Presidente, pela ordem, por favor. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Obrigado.
Eu gostaria de pedir aos colegas nessa votação 

em que estamos apreciando o nome do Dr. Marcelo 
Ferra para compor o CNMP. Ele é originário do Esta-
do do Mato Grosso e já foi Procurador Geral da nossa 
Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual 
e foi Procurador Geral nos dois mandatos em que fui 
Governador do Estado do Mato Grosso também. 

Como disse no dia em que ele foi sabatinado, o 
Dr. Marcelo foi um Procurador Geral atuante, um Pro-
curador que cumpriu com todas as suas obrigações e 
soube conduzir a Ministério Público do Estado de Mato 
Grosso com mãos firmes, fazendo aquilo que deveria 
ser feito e levando ao crescimento o Ministério Público 
estadual, tendo o respeito da população do Estado do 
Mato Grosso. 

Portanto, eu peço aos colegas Senadores e Se-
nadoras que deem um voto de confiança ao Dr. Mar-
celo Ferra. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação e pro-
clamar o resultado. 

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votaram SIM 42 Srs. Senadores; NÃO, 9.

Houve uma abstenção.
Total: 52 votos.
Está, portanto, aprovado por um voto o nome do 

Sr. Marcelo Ferra de Carvalho para compor o Conse-
lho Nacional do Ministério Público.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 
PB) – Sr. Presidente, peço para registrar o meu voto 
na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará a manifestação de 
V. Exª. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vamos votar o último nome para o Con-
selho Nacional do Ministério Público.

Item extrapauta:

PARECER Nº 418, DE 2013 
(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 418, 
de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, Relator: Senador Magno Malta, 
sobre o Ofício nº S/14, de 2013 (nº 380/2013, 
na origem), submeto à apreciação do Sena-
do Federal, por fim, o nome do Sr. VLADIMIR 
BARROS ARAS para compor o Conselho Na-
cional do Ministério Público, indicação da Pro-
curadoria-Geral da República, nos termos 
do ar t . 130-A da Const i tu ição Federal

O parecer é do Senador Magno Malta, subme-
tendo à apreciação do Senado Federal a indicação de 
Vladimir Barros Aras para compor o Conselho Nacional 
do Ministério Público.

Em discussão (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o parecer, de-

claramos encerrada a discussão e passamos à votação.
Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Sr. Presidente, para testemunhar esta indicação de 
um dos mais competentes membros do Ministério 
Público que nós ao longo desses últimos três meses 
podemos sabatinar.

Eu conheço a história deste indicado, Sr. Presi-
dente, e posso dizer que sabatina do Sr. Vladimir Aras 

foi extremamente rica e produtiva para a Comissão de 
Constituição e Justiça.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pela ordem, Senador Pedro Taques. 

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é 
apenas para ressaltar a competência do Procurador 
da República que está sendo votado agora, Vladimir 
Aras. É dos maiores especialistas do Brasil em lava-
gem de dinheiro, é um cidadão sério, um servidor pú-
blico decente. Foi o mais votado dentro do Ministério 
Público Federal. O mais votado dentro do Ministério 
Público Federal. Foi muito bem votado, unanimemente, 
na Comissão de Constituição e Justiça.

Eu gostaria de também me associar ao que disse 
o Senador Vital do Rêgo.

O SR PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro também, como o Senador Pedro Taques, dizer que 
a indicação do Dr. Vladimir – quero pedir o apoio aos 
nossos pares – é uma indicação dos membros do Mi-
nistério Público.

Portanto, a vinculação, a história do Dr. Vladimir 
é a história inclusive de uma vida pautada em uma ad-
vocacia voltada para os trabalhadores, voltada para o 
povo. Chega hoje com a indicação para o Conselho. 
Portanto, é alguém cuja conduta podemos atestar aqui, 
publicamente, a sua relação e o seu comprometimen-
to com a causa e não o comprometimento com qual-
quer outro tipo de relação individual. É uma pessoa 
que dignifica a estrutura do Ministério Público e com 
certeza continuará no Conselho o importante trabalho 
que fez ao longo da sua vida, na sua carreira, na sua 
formação do saber jurídico e também na estrutura do 
Ministério Público.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr. 
Presidente, é a Senadora Lídice da Mata, aqui, por 
favor. Estou pedindo há algum tempo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Lídice da Mata.
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A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada. 

Sr. Presidente, é para também apelar as Srªs e 
aos Srs. Senadores nessa votação importante.

Na votação anterior tivemos um quórum muito 
baixo, e eu quero realmente pedir o apoio as Srªs e aos 
Srs. Senadores para este extraordinário homem público.

É um dos mais destacados da sua carreira no 
Ministério Público, como aqui já foi relevantemente 
colocado pelo Senador Pedro Taques, que o destacou 
como um dos maiores entendidos na investigação e 
na legislação da lavagem de dinheiro.

É por isso que o Ministério Público, no seu Con-
selho Nacional, precisa de gente com Vladimir Aras, 
para que ele continue dando a contribuição efetiva que 
vem dando à causa pública em nosso País. 

Eu quero pedir a cada um dos Srs. e das Srªs Se-
nadoras apoio a esse quadro que a Bahia dá ao Brasil.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O painel está travado. Nós não estamos conse-
guindo a votação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vou conceder a palavra exatamente 
sobre isso. É que houve um problema com o painel, 
que está travado. Nós precisamos repetir a votação.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sr. Presidente, não estou conseguindo votar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É exatamente isso. Vamos ter que rea-
brir o painel antes de anunciarmos o resultado.

Vamos zerar o painel para que todos possam 
votar. É que houve um probleminha aqui.

Os Srs. Senadores já podem votar.
Agora já está refeito o painel. É porque travou...

(Procede-se à votação)

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu gostaria de 
pedir mais uma vez, em função até em função do tra-
vamento do painel. Eu acho que alguém está tentando 
travar essa nossa caminhada. Eu queria, portanto, pe-
dir que destravem também os votos e que possamos 
ter o apoio de todas as Srªs e os Srs. Senadores, para 
que possamos ter a votação e aprovação do nome de 
Vladimir Barros Aras, que honra a Bahia e o Brasil no 
Conselho Nacional do Ministério Público.

Eu gostaria de pedir aos Srs. Senadores, que têm 
acompanhado o clamor das ruas votando uma pauta, 
implantando uma pauta nova no Senado Federal, que 
nós possamos garantir a participação, a continuidade 
dessa participação que dignifica a Nação brasileira no 
Conselho Nacional do Ministério Público. 

Peço, portanto, especialmente às Senadoras que 
aprovem o nome do Sr. Vladimir Aras. Como somos tão 
poucas neste Parlamento, peço também, devotadamen-
te, o apoio aos Srs. Senadores de todos os partidos, 
que se façam presentes e que possam votar para que 
nós possamos obter uma vitória efetiva, aumentando 
o quórum. Peço aos Srs. Senadores que não estejam 
presentes aqui no Senado, mas estejam nas outras 
dependências do Senado, possam aqui comparecer 
para dar o seu voto.

Muito obrigada.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Presi-

dente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Anibal, com a palavra V. Exª.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem revi-

são do orador.) – Eu gostaria de aproveitar este mo-
mento para fazer uma saudação especial ao povo de 
Brasiléia, cidade natal do Senador Jorge Viana, que 
hoje está completando 103 de existência.

E eu aproveito para...
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Fora do 

microfone.) – Meu pai e minha família.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – O Jor-

ge Viana está fazendo aqui uma correção, porque, na 
realidade, é a cidade natal da sua família, do seu pai, 
o Sr. ex-Deputado Federal Wilde Viana. 

E eu proveito esse momento para cumprimentar 
o povo de Brasileia, essa cidade bonita, lá na frontei-
ra do Brasil com a Bolívia, que está completando hoje 
103 anos de existência, de resistência, e de sobrevi-
vência, com todas as precariedades típicas daquela 
região, mas uma cidade muito bonita e agradável, que 
certamente acolherá todos que a visitarem com muito 
carinho e com muita hospitalidade.

Então, fica, Sr. Presidente, o registro aqui da sau-
dação ao povo de Brasileia pelo aniversário de 103 
anos de existência.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos encerrar a votação e pro-
clamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 38; NÃO, 17; uma abstenção.

Está, portanto, rejeitado o nome de Vladimir Bar-
ros Aras para compor o Conselho Nacional do Minis-
tério Público.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Passamos à Ordem do Dia.

Srs. Senadores, nós vamos agora avançar na 
pauta sobre a qual nós havíamos acordado ontem com 
os Líderes partidários.

Há, sobre a mesa, um requerimento que será 
lido pelo Senador Casildo Maldaner, 1º Secretário do 
Senado Federal em exercício.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – 

REQUERIMENTO Nº 726, DE 2013

Sr. Presidente, requeremos calendário especial 
para a Proposta de Emenda à Constituição nº 
53, de 2011, tendo como primeiro signatário o 
Senador Humberto Costa, que exclui a pena 
de aposentadoria do magistrado por interesse 
público, para que a matéria conste da Ordem 
do Dia de sessões deliberativas extraordinárias 
a serem convocadas, na forma que se segue.

Primeiro turno. E aí vem conforme a deliberação 
que possa acontecer.

Esse é o requerimento subscrito por diversos 
Srs. Senadores.

É o requerimento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Há, sobre a mesa, outro requerimento 
que será lido pelo Senador Casildo Maldaner.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) –

REQUERIMENTO Nº 727, DE 2013

Sr. Presidente, requeremos calendário especial 
para a Proposta de Emenda à Constituição nº 
75, de 2011, tendo como primeiro signatário o 
Senador Humberto Costa, que dá nova redação 
aos artigos 128, §5º, inciso I, letra a, e 130-
A, §2º, item III, da Constituição Federal, para 
prever a possibilidade de aplicação a membros 
do Ministério Público das penas de demissão 
e cassação de aposentadoria ou de disponi-
bilidade pelo Conselho Nacional do Ministério 

Público e exclui a pena de aposentadoria do 
magistrado por interesse público, para que a 
matéria conste da Ordem do Dia de sessões 
deliberativas extraordinárias a serem convo-
cadas, na forma como segue.

Além do Senador Humberto Costa, seguem-se 
outras respectivas assinaturas.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela or-
dem, Sr. Presidente. Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pela ordem, concedo a palavra ao Se-
nador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há um re-
querimento também, assinado por inúmeros Líderes, 
sobre uma PEC, e eu gostaria que V. Exª colocasse em 
votação para que a gente discuta o tema no calendário 
agendado por V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos votar primeiro esse reque-
rimento que foi lido pelo Senador Casildo Maldaner; 
em seguida, nós faremos a leitura do requerimento a 
que se refere V. Exª.

Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, 

só para entender: V. Exª vai votar esse requerimento e, 
logo em seguida, vai fazer a votação do Ecad; é isso?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se não houver objeção da Casa, foi o 
encaminhamento que nós tratamos ontem aqui. Nós 
poderemos apreciar essas duas matérias cujos reque-
rimentos já foram aprovados.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Quais são as 
matérias, Sr. Presidente?

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Presi-
dente, um esclarecimento pela ordem.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Apenas para que a gente possa orientar a Bancada, 
Sr. Presidente, quais são as matérias?

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Desculpe. Esse re-
querimento é da PEC 75, que praticamente reproduz 
a PEC 37, porque trata do Ministério Público, de limi-
tar a atuação do Ministério Público, se eu estou bem 
lembrada a respeito disso, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós já votamos o primeiro requerimen-
to. Deixa eu ler para...

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Esse 
é o 75.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Só para não haver dúvida: o requeri-
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mento da PEC 53 já foi aprovado, o calendário espe-
cial; e foi anunciado o requerimento para a PEC 75.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente, eu peço pela ordem.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Qual o escopo da PEC 75?

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – A PEC 
75 trata do Ministério Público, de limitar...

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – A PEC 75 simples-
mente enforca o Ministério Público. Eu pediria a V. Exª 
que submetesse à Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Pela ordem, Presidente.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Nós 
temos que buscar o parecer da Comissão de Consti-
tuição e Justiça. Essa matéria não tem consenso para 
deliberação no Plenário do Senado. Nós queremos 
que ela seja submetida à Comissão de Constituição e 
Justiça, Sr. Presidente.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Aliás, na 
Comissão de Constituição e Justiça, já há um Relator, 
que é o Senador Blairo Maggi.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Ontem foi combinado com os Srs. Se-
nadores e com as Srªs Senadoras a apreciação dos 
dois requerimentos hoje, para que nós aprovássemos 
calendários especiais. Ontem mesmo, nós concede-
mos a palavra ao Senador Blairo Maggi e ao Senador 
Humberto Costa, que concordaram em ser os Rela-
tores da matéria.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Um é o 
autor, e o outro é o Relator

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a apreciação dos dois requeri-
mentos.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Humberto Costa.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Primeiro, acho que é 
preciso que as pessoas leiam o que se produz aqui e 
interpretem da forma correta. O objetivo dessas duas 
proposições, no caso do Ministério Público, é acabar 
com esse absurdo de alguém que comete crimes, ho-
micídio, corrupção poder ser afastado recebendo os 
seus vencimentos integralmente.

Em relação ao Judiciário, é para acabar com a 
aposentadoria compulsória como pena. Isso não é pena! 
Isso é prêmio! O objetivo das PECs é esse.

Ontem, recebi a representação da Procuradoria-
-Geral da República, recebi a associação do Ministério 
Público, recebi as críticas que eles fizeram, e nós fize-
mos um acordo. O Ministério Público vai enviar a esta 
Casa um texto que irá até o Senador Blairo Maggi e 
que poderá ser uma proposta de consenso. Aí, sem 
ameaçar qualquer das prerrogativas do Ministério Pú-
blico e do Poder Judiciário, vamos acabar com essas 
excrescências. É isso que está em jogo. 

Por isso, peço a V. Exª que não vote agora a ur-
gência. Mas, a partir do momento em que o Ministério 
Público nos mandar essa versão e que nós acordar-
mos... Ou, então, se V. Exª...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª está propondo uma nova orienta-
ção. Não foi isso o que nós combinamos ontem.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas eu quero escla-
recer...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós combinamos de votar o calendá-
rio especial...

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Tudo bem, tudo bem. Então, que permaneça...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em seguida, V. Exª conclui as tratativas 
com o Ministério Público. 

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Tudo bem, está certo. Tudo bem. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O que está em discussão...

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente, essa informação do Senador Humberto 
Costa é importante. Nós temos de aguardar a ma-
nifestação que ele anunciou e submetê-la à análise 
dos Srs. Senadores. Creio que essa é uma proposta 
que exige...

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Minha proposta é manter o calendário, Sr. Presidente. 

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Essa 
é uma proposta que exige cautela, essa é uma ma-
téria que exige cuidado, e não podemos agir precipi-
tadamente. A instituição do Ministério Público é uma 
instituição preciosa para o País, essencial, as suas 
prerrogativas devem ser valorizadas e preservadas. 
Nós não estamos…

(Soa a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Nós 
não estamos precipitadamente anunciando que vota-
remos contra tudo o que se apresentar. Mas, se há um 
entendimento exatamente com o Ministério Público, 
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aqui anunciado pelo Senador Humberto Costa, nós 
devemos aguardar.

(Soa a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – De-
vemos aguardar os subsídios que nos serão fornecidos 
para esse debate.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Alvaro Dias, eu só queria lem-
brar a V. Exª e à Casa que nós ontem acordamos que 
nós hoje apreciaríamos esse requerimento.

E eu lamento apenas que V. Exª, que nós respei-
tamos muito, tenha dito que essa proposta de emenda 
à Constituição é contra o Ministério Público.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu ouvi V. Exª e ouvirei novamente.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Está 
certo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu fui constituinte e um dos orgulhos que 
eu carrego comigo é de ter ajudado a tirar o Ministério 
Público do Brasil do papel, como instituição. Mas não 
há nenhum sentido que membro do Ministério Públi-
co que comete crime, desvio, corrupção não possa, a 
exemplo do que acontece com o povo, ser julgado por 
isso. Ele não pode se aposentar como benefício pelo 
crime praticado. É essa a discussão. Então, vamos 
manter o calendário.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sim, 
Presidente, nós queremos discutir, queremos debater 
o assunto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vamos discutir, mas temos um acordo.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – E 
não houve a concordância do PSDB. O PSDB quer 
que vá à Comissão de Justiça.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – O 
Líder do PSDB está aí; não participou desse acordo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Participou. Todos os Líderes participa-
ram. Ontem, mais uma vez, nós repetimos, chamamos 
a atenção. Todos concordaram. As notas taquigráficas 
estão aqui para que nós possamos mandar para cada 
um dos Senadores.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pela ordem, eu concedo a palavra a V. 
Exª; em seguida, ao Senador Aloysio Nunes.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, 
agora há pouco, todos nós nos somamos aos elogios 
ao Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, 
Senador Vital do Rêgo, pela celeridade que ele está 
imprimindo àquela Comissão, que tem apreciado e 
votado projetos da maior importância, como fez hoje, 
por exemplo, com o voto aberto.

Eu quero fazer uma proposta aqui. Entendendo 
a decisão de V. Exª de trazer temas importantes para 
serem apreciados no plenário, mas considerando a 
celeridade que a Comissão de Constituição e Justiça 
está adotando, que essas PECs sejam imediatamen-
te submetidas à Comissão de Constituição e Justiça, 
debatidas lá, apreciadas lá. E, em seguida, venham 
imediatamente ao plenário. Essa é a primeira parte 
da minha colocação.

A segunda é: eu gostaria de saber qual é o pro-
cedimento que a Mesa vai adotar para a PEC já apro-
vada hoje na Comissão de Constituição e Justiça, de 
autoria do Senador Paulo Paim e relatada pelo Sena-
dor Sérgio Souza, que amplia o voto aberto, acaban-
do com o voto secreto, em todas as modalidades hoje 
previstas na Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Isso eu já respondi a V. Exª. Nós va-
mos aprovar o calendário especial, a exemplo do que 
estamos fazendo aqui. E queria só repetir mais uma 
vez: o Senado aprovou o voto secreto para o agente 
político, para Senador e para Deputado – a eliminação 
do voto secreto. Essa matéria já está na Câmara dos 
Deputados, tramitou na Comissão de Constituição e 
Justiça, foi aprovada e tramitará no plenário. A proposta 
do Senador Paulo Paim é uma extensão da eliminação 
do voto secreto para todas as modalidades secretas 
de voto do nosso sistema jurídico. Ela também será 
submetida ao calendário especial. 

Eu só queria dizer aos Senadores que, conforme 
nós combinamos ontem, nós vamos recolher o voto 
dos Líderes partidários no requerimento que sugere 
o calendário especial. Nós já votamos o da Magistra-
tura e precisamos concluir a votação do requerimento 
já anunciado.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação, o requerimento.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Eu também gostaria de uma informação, Sr. 
Presidente, se V. Exª permitir...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os Srs. Senadores que aprovam o re-
querimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
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Aprovado o requerimento, contra os votos dos 
Senadores Alvaro Dias, Aloysio Nunes Ferreira, Ana 
Amélia, Pedro Taques, Randolfe Rodrigues e Benedi-
to de Lira.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Rodrigo Rollemberg.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Rodrigo Rollemberg e Senadora Lúcia 
Vânia.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – E 
Senador Agripino.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Está, portanto, aprovado o calendário 
especial.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Pre-
sidente, pela ordem, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Blairo Maggi.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu recebi 
a incumbência de ser o Relator das duas PECs e, a 
exemplo do autor, eu também estou ouvindo o Minis-
tério Público, estou ouvindo a Magistratura, e quero 
assegurar à Casa que não virá para cá qualquer coisa, 
pelo menos da minha parte, que venha a enfraquecer 
o Ministério Público ou que venha a enfraquecer a Ma-
gistratura nacional. Bem pelo contrário, nós queremos 
é fortalecer e dar condições para que aqueles, como 
V. Exª disse, que cometerem os crimes que forem ali 
elencados tenham que pagar na mesma moeda, como 
todo brasileiro paga. 

Então, essa é a discussão que vai haver. Eu quero, 
como estou conversando, dizer com toda a tranquilida-
de: da minha parte, não virá nada para este plenário 
que não seja uma coisa conversada com as associa-
ções, com a Magistratura e com o Ministério Público, 
para poder fazer o meu relatório.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nós agradecemos muito a V. Exª .
Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada. Sr. 
Presidente.

Na realidade, eu queria pedir um esclarecimen-
to. Eu ouvi, com muita atenção, o Senador Humberto 
Costa, que é o autor das propostas e do diálogo que foi 
aberto com o Ministério Público. Entretanto, Sr. Presi-
dente, não ficou claro o prazo, porque eu considero ser 

importante ouvi-lo, mas gostaria de saber se há prazo 
para o Ministério Público trazer suas propostas para 
esta Casa, visto que acabamos de aprovar o calendá-
rio especial e com o qual eu concordo, Sr. Presidente.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – Sr. 
Presidente, a representação da PGR nos...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Humberto Costa.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – ... 
nos confirmou que amanhã, pela manhã, vai nos en-
tregar a proposta, que, pelo que conversamos, será 
uma proposta de consenso.

Então, a ideia é que a gente tenha condição de 
votar isso talvez até amanhã. Vai depender do Relator. 
Eu sou tão somente o autor. Entendeu?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Entendi e concordo com V. Exª.

Requerimento que será lido pelo Senador Ca-
sildo Maldaner.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em seguida, darei a palavra a V. Exª, 
pois é o requerimento que propõe um calendário espe-
cial para a PEC do Senador Paulo Paim, que estende 
a eliminação do voto secreto para as outras modalida-
des existentes de voto secreto no País.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES) – Radicaliza com a transparência, Sr. Presidente. 
Esse é o termo.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – 

REQUERIMENTO Nº 755, DE 2013

Sr. Presidente, requeremos calendário especial 
para a Proposta de Emenda à Constituição nº 
20, de 2013, tendo como primeiro signatário o 
Senador Paulo Paim, que altera os arts. 52, 55 
e 56 da Constituição Federal, para estabelecer 
o voto aberto nos casos em que menciona, 
terminando com o voto secreto parlamentar, 
para que a matéria conste da Ordem do Dia 
de sessões deliberativas extraordinárias a se-
rem convocadas.

E seguem-se as assinaturas.
Esse é o requerimento, Sr. Presidente. E o calen-

dário especial com relação ao voto secreto.

É lido o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Proposta de calendário especial para 
apreciação da PEC, subscrita, em primeiro lugar, pelo 
Senador Paulo Paim.

Os Srs. Senadores que concordam permaneçam 
como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado...
Eu quero comunicar à Casa que, por sugestão 

do Senador Luiz Henrique, nós antecipamos a apre-
ciação da PEC que trata do suplente de Senador, que 
estava pautada para a última segunda-feira, para a 
próxima segunda-feira.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Sr. Presidente, o PLC nº 39, há urgência.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Há urgência sobre a mesa, e nós pre-
tendemos colocar em votação o requerimento tão logo 
concluamos.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Ainda hoje, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agora.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento para a urgência do 

projeto de lei da Câmara.
Nós estávamos anunciando o calendário espe-

cial para a apreciação da PEC subscrita pelo Senador 
Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu submeto, agora, o requerimento do 
Senador Ricardo Ferraço:

Que propõe a urgência, nos termos do art. 336, 
inciso II, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei 
da Câmara dos Deputados nº 39, de iniciativa da Pre-
sidência da República, que dispõe sobre a responsabi-
lização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela 
prática de atos contra a administração pública, nacional 
ou estrangeira, e dá outras providências.

É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação o requerimento. (Pausa.)

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.
Está, portanto, aprovado o calendário especial.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Luiz Henrique.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Sem 

revisão do orador.) –Sr. Presidente, eu pediria a V. Exª, 
mais uma vez, a inclusão na pauta do Projeto de Lei 
do Senado nº 77, de 2010, de autoria do ex-Senador 
Raimundo Colombo, que estabelece mecanismo de 
participação popular na elaboração de lei pelo Con-
gresso Nacional e dá outras providências.

Agradeço a V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Presidente, pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presiden-
te, em virtude da minha presença na audiência agora 
com a Presidente da República, junto com o Senador 
Humberto Costa e os artistas, em razão do projeto de 
lei resultado da CPI do Ecad, eu queria que fosse justi-
ficado o meu voto favorável nas Mensagens Presiden-
ciais nºs 285 e 286, e nos Pareceres da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania nºs 287, 288, 289, 
290, 291, 292, 294, 295, 296, 297. Em todos eles, voto 
favorável, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará, com satisfação, as 
manifestações de V. Exª, Senador Randolfe.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Presidente Renan Calheiros, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pela ordem concedo a palavra a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V. Exª 
mencionou há instantes que o projeto do Senador Luiz 
Henrique de emenda à Constituição relativo a suplen-
tes de Senadores será apreciado na próxima semana.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É que o projeto estava pautado para a 
última segunda-feira.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
E será antecipado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E será antecipado, por sugestão do 
Senador Luiz Henrique, para a próxima segunda-feira.

É um calendário especial.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Muito bem.
Eu queria, Sr. Presidente, requerer, tendo em 

conta que tenho um projeto de emenda à Constituição 
que justamente define que cada Senador será eleito 
com dois suplentes, também eleitos de forma direta, 
nos termos da lei, e cada partido ou coligação poderá 
apresentar até três candidatos a suplente de Senador, 
por se tratar de assunto correlato, que seja examinado 
junto com a proposta do Senador Luiz Henrique, para 
que apreciemos e troquemos ideias para ver qual a 
melhor forma de não termos mais Senadores senão 
eleitos diretamente pelo povo.

Então, vou encaminhar à Mesa e solicitar que a 
PEC 55, de 2007, seja também considerada na mes-
ma ocasião, Sr. Presidente, apensada.

Obrigado.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Pela 

ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Eu queria dizer ao Senador Eduardo 
Suplicy que, em havendo concordância com a tramita-
ção conjunta, será feito da forma que V. Exª...

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

Presidente Renan, apenas para...
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senadora Lúcia Vânia e Senador Aé-
cio Neves.

A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, hoje, 
na Comissão de Justiça, nós votamos a urgência para 
o projeto dos papiloscopistas.

Eu gostaria de vê-lo na agenda, se possível, ou 
votado o requerimento aqui, agora.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Lúcia Vânia, tomaremos as 
providências pedidas por V. Exª.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr. 
Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aécio Neves.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ape-
sar de não ter efeito prático, eu gostaria que ficasse 
registrado o meu voto favorável à indicação do Procu-
rador Vladimir Aras.

Eu estava na liderança do PSDB, numa reunião. 
Infelizmente, não participei daquela votação, mas gos-
taria que registrasse meu voto favorável à indicação.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registra a manifestação de V. 
Exª, Senador.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes e Senador Ran-
dolfe Rodrigues.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
no mesmo sentido do Senador Aécio Neves, votaria 
favoravelmente, mas eu estava às voltas com a reda-
ção das emendas que vou oferecer agora ao projeto do 
Ecad. Estava às voltas com a assessoria e não pude 
participar da votação.

Peço a V. Exª que registre a minha presença.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – A Mesa registrará com muita satisfa-
ção a manifestação de V. Exª, Senador Aloysio Nunes 
Ferreira.

Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 

AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, 
no conjunto das mensagens que justifiquei ainda há 
pouco, consta o Parecer nº 418, que se refere exata-
mente ao Sr. Vladimir Barros Aras. Eu só quero reite-
rar, para ficar bem claro, que meu voto é favorável à 
indicação do Sr. Vladimir Barros Aras para compor o 
Conselho Nacional do Ministério Público.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Ata registrará com satisfação a ma-
nifestação de V. Exª.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Presidente Renan.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Waldemir Moka.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. 
Sem revisão do orador.) – A exemplo do que fez a Se-
nadora Lúcia Vânia, nós aprovamos hoje, na Comissão 

de Constituição e Justiça, o projeto que diz respeito 
aos papiloscopistas. Eu acho que realmente poderia 
fazer parte desse calendário especial.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se V. Exª pudesse repetir.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) – 
Hoje, a exemplo do que já fez a Senadora Lúcia Vânia, 
peço urgência para que se coloque também o projeto 
dos papiloscopistas.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-
dem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Tomaremos todas as providências para 
que a sugestão de V. Exª conste da Ordem do Dia.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-
dem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Presidente 
Renan Calheiros.

Antes que comecemos a votação dessa matéria 
tão importante relacionada ao Ecad, que interessa 
aos artistas brasileiros, eu penso ser muito importan-
te registrar que a Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte do Senado vem debatendo, há mais de 12 
anos, as questões relativas ao direito autoral no nosso 
País, por meio de audiências públicas, reuniões admi-
nistrativas e votando projeto sobre o tema, alguns de 
autoria de membros da Comissão, que apresentaram 
proposições atendendo às conclusões do colegiado 
da nossa Comissão.

Alguns desses projetos foram construídos em 
parceria com os setores da cultura e, mesmo delibe-
rados e aprovados pela Comissão, por motivos diver-
sos não lograram êxito aqui, no plenário. Era natural, 
pois, que a atual proposição atendesse à correta tra-
mitação regimental e, após a decisão da CCJ, fosse 
encaminhada para a comissão de mérito, ou seja, à 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, da qual 
sou Vice-Presidente. Falo aqui também em nome do 
titular, Senador Cyro Miranda.

Mas é absolutamente compreensível que artistas 
presentes aqui, no plenário, aos quais saúdo, deman-
dem a esta Casa a urgência, pois o projeto avança 
em novas conquistas para a classe musical brasileira, 
além de fortalecer o debate no Senado Federal, em 
especial pela Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte e, recentemente, pela CPI do Ecad.
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Portanto, manifesto o meu apoio e, tenho certeza, 
da nossa Comissão à urgência e, consequentemente, 
à aprovação desse importante projeto.

Eu queria destacar aqui, especialmente, a atua-
ção do Senador Randolfe Rodrigues pela iniciativa da 
CPI do Ecad, a relatoria do Senador Humberto Costa, 
hoje, na CCJ, e também a atuação do Senador Aloysio 
Nunes Ferreira, que pretendia submeter, no mérito, à 
Comissão de Educação, mas entendeu as razões de 
essa matéria ter sido, durante 12 anos, examinada na 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte e acolheu 
a proposição do Senador Relator Humberto Costa e 
também do Senador Randolfe Rodrigues...

(Soa a campainha.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ... para 
que fosse possível, sim, nesta noite, votar e colocar 
um ponto final nesta novela que se prolongou por tan-
to tempo.

Essa é a minha manifestação, Sr. Presidente.

(Soa a campainha.)

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Presidente, questão de ordem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 
AP) – Questão de ordem, Presidente, arguindo o art. 
403 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu concedo a palavra ao Senador Ran-
dolfe Rodrigues para uma questão de ordem.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP. Para uma questão de ordem. Sem revisão do 
orador.) – Presidente, nos termos do 403 do Regi-
mento Interno, apresento questão de ordem, para 
que a Mesa possa dirimir a seguinte questão que 
apresento: foi apreciada a indicação do Sr. Vladimir 
Barros Aras para o Conselho Nacional do Ministério 
Público. No momento da apreciação, o nome do Sr. 
Vladimir Barros Aras foi rejeitado, por não ter atingi-
do o quórum exigido de 41 votos. Obteve, somente, 
naquele momento, 38 votos. Ocorre, Sr. Presidente, 
que, posteriormente a isso, registraram votos favorá-
veis ao Sr. Vladimir Barros Aras eu próprio, o Senador 
Aloysio Nunes e o Senador Aécio Neves, e consta 
que, daqui a pouco...

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Eu também, Sr. Presidente, quero declarar o meu voto 
favorável ao Sr. Vladimir Aras.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – ... o Senador Humberto Costa também regis-
trará, totalizando 42 votos.

Eu pergunto à Mesa – e esta, realmente, é uma 
dúvida que solicito para ser dirimida por parte da Mesa 
–, tendo em vista, agora, que estão registrados 42 vo-
tos, se não cabe a reconsideração e, portanto, a consi-
deração da condução do Sr. Vladimir Barros Aras para 
o Conselho Nacional do Ministério Público. É a dúvida 
que apresento à Mesa, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Olha, sinceramente, eu também gostaria 
muito que coubesse essa reconsideração. No entanto...

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu darei a palavra a todos.

No entanto, eu queria lamentar, mas dizer que, 
depois de apurados os votos, anunciado o resultado, 
não cabe a reconsideração, infelizmente.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem 
revisão da oradora.) – Presidente, consta que há pre-
cedente na Casa em relação a essa questão, porque já 
houve uma votação em que isso foi possível. Eu gosta-
ria que V. Exª pudesse verificar. Se não me engano, há 
uma deliberação da Mesa. Sendo uma deliberação da 
Mesa, essa deliberação pode ser modificada.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O que há, Senadora Lídice da Mata, é 
o Ato nº 1, de 2010, da Mesa Diretora do Senado Fe-
deral, que diz exatamente, no seu art. 5º, que é vedada 
apreciação na mesma sessão legislativa de indicação 
de autoridade rejeitada pelo Senado Federal.

Infelizmente, é o que manda fazer o Regimento 
do Senado Federal.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Sr. Presidente, Sr. Presidente, é que o determina um 
ato da Mesa.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Não 
é o Regimento.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Portanto, um ato da Mesa pode ser revogado.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Não 
é determinado pelo Regimento.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – A 
Mesa tomou uma decisão, não foi uma alteração regi-
mental. Eu sei que a Mesa tem, inclusive, prerrogativa 
para isso, só que prerrogativa em ato da Mesa.

Portanto, acho que esse é um objeto para se 
discutir adiante. Nesta sessão, concordo com V. Exª, 
não teríamos ...
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria lamentar, mas não podemos 
colher mais votos, infelizmente, depois de anunciado 
o resultado. Infelizmente!

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Wellington Dias, voto “sim” em Vladimir Aras, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Projeto de Lei do Senado Federal nº 
129, DE 2012.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Pedro Taques, pela ordem.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Uma 
questão de ordem, com fundamento no art. 403, com-
binado com o art. 412...

Vou repetir.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Estou ouvindo V. Exª.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Uma 

questão de ordem... Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Para uma questão de ordem, com a 
palavra, V. Exª.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Para 
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Uma 
questão de ordem, com fundamento no art. 403, com-
binado com o art. 412, inciso III, que diz o seguinte: 

Art. 412. A legitimidade na elaboração de nor-
ma legal é assegurada pela observância rigo-
rosa das disposições regimentais, mediante os 
seguintes princípios básicos:
 .......................................................................
III – impossibilidade de prevalência sobre nor-
ma regimental de acordo de lideranças ou de-
cisão de Plenário,...

“Ou decisão de Plenário.”
Eu gostaria de suscitar esta possibilidade: que 

V. Exª colocasse esse tema em votação do Plenário 
neste instante.

É uma questão de ordem que faço com todo o 
respeito à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu vou responder em seguida. Eu es-
tou pegando o Regimento, para, especificamente, na 
forma do Regimento, responder a questão de ordem.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr. 
Presidente, se V. Exª me permite, ainda há a parte final 
do inciso III, que diz o seguinte: “exceto quando tomada, 
por unanimidade, mediante voto nominal, resguardado 
o quórum mínimo de 3/5 dos votos dos membros da 
Casa”. Portanto, 3/5 aqui, 49 Senadores.

Aí eu suscito esta questão de ordem e gostaria 
que a Mesa pudesse responder, como V. Exª sempre 
tem feito.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós poderemos combinar um proce-
dimento, antes de nós respondermos à questão de 
ordem do Senador Pedro Taques: que nós possa-
mos anunciar o próximo item da pauta, em função 
de acordo de Lideranças, e, em seguida, eu respon-
derei à questão de ordem levantada pelo Senador 
Pedro Taques.

Nós queríamos agradecer a presença no Sena-
do Federal de artistas consagrados da música popular 
brasileira. Hoje, sem dúvida, é um grande dia para o 
Senado Federal, e eu tive a oportunidade de, em nome 
da Casa, dizer para os artistas que a oxigenação que 
nós queremos do Parlamento, a sua aproximação com 
a sociedade, passa, necessariamente, pelo que nós 
fizemos hoje aqui: recebendo todos; ouvindo todos e 
levando adiante o aperfeiçoamento institucional do Bra-
sil. De modo que é uma honra muito grande recebê-los 
no Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item extrapauta: 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 129, DE 2012

Projeto de Lei do Senado Federal nº 129, de 
2012, de iniciativa da Comissão Parlamentar 
de Inquérito do Ecad, que dispõe sobre a Ges-
tão Coletiva de Direitos Autorais e estabelece 
condições para o exercício das prerrogativas 
do Escritório Central, cujo objetivo é a arreca-
dação e a distribuição dos direitos relativos à 
execução pública de obras musicais e litero-
musicais e de fonogramas.

Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Há, sobre a mesa, parecer da Comissão de Cons-

tituição, Justiça e Cidadania, que teve como Relator 
o Senador Humberto Costa, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1, o substitutivo que oferece e que vai à 
publicação na forma regimental. 

É o seguinte o Parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu tenho a satisfação de conceder a 
palavra ao Senador Humberto Costa para proferir pa-
recer à matéria, em substituição à Comissão de Edu-
cação, Cultura e Esporte.

Antes, porém, gostaria de agradecer ao Senador 
Vital do Rêgo, Presidente da Comissão de Constitui-
ção e Justiça, que hoje construiu para a apreciação 
desta matéria, na Comissão de Constituição e Justiça, 
uma grande convergência. É por causa da decisão da 
Comissão e da urgência, que foi aprovada inicialmen-
te na Comissão e depois aqui no plenário do Senado 
Federal, que estamos apreciando esta matéria.

Com a palavra, o Senador Humberto Costa.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem. 
Só para agradecer a V. Exª. Essa convergência só foi 
possível graças ao empenho, ao talento, de diversos 
Senadores, de diversas Lideranças do Senado. 

Quero registrar o Senador Randolfe Rodrigues, 
que conduziu com brilhantismo a CPI do Ecad; que-
ro registrar o Senador Lindbergh Farias, mas quero, 
principalmente, dizer que nos últimos dois, três meses, 
coube ao Senador Humberto Costa a costura, o en-
tendimento, ouvindo todas as partes envolvidas nessa 
tarefa, que foi dura, difícil, mas hoje, V. Exª, Senador 
Humberto Costa, arrancou aplausos...

(Soa a campainha.)

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – ... 
esperanças de todos os artistas que foram à Comissão 
de Constituição e Justiça.

Lá, recebemos um primoroso relatório, que V. 
Exª pode delinear na sessão de daqui a pouco, com 
a manifestação de V. Exª, mas saiba que a Comissão 
de Constituição e Justiça se sente honrada em ter feito 
de V. Exª o Relator desta matéria. (Palmas.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, permita-me, Sena-
dor Humberto, só para ficar claro. Havia uma questão 
de ordem. Eu tinha entendido que ia ser lido o proje-
to, a pauta da votação, mas, diante de uma situação 
particular aqui, com o travamento do painel, como V. 
Exª explicou, diante do precedente que tem, pelo que 
entendi, V. Exª iria fazer a abertura, mas, em seguida, 
daria uma posição sobre a questão de ordem levan-
tada pelo Senador Pedro Taques.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu inverto a ordem, a pedido de V. Exª, 
com muita satisfação. Precisamente, respondendo ao 
Senador Pedro Taques, eu queria dizer que o art. 293 
diz o seguinte:

Art. 293. No processo simbólico [que não é o 
caso, mas deveremos utilizar esse artigo, Se-
nador Wellington Dias, por analogia] observar-
-se-ão as seguintes normas:
VII – antes de anunciado o resultado, será lí-
cito tomar o voto do Senador que penetrar no 
recinto após a votação.

Então, seria lícito tomar os votos dos Srs. Se-
nadores que tivessem chegado ao Senado antes de 
anunciar o resultado, o que, na verdade, não ocorreu. 
Os Srs. Senadores, cuja Ata registrará a manifestação 
de cada um, pediram para que fossem tomados seus 
votos depois de anunciado o resultado.

Eu lamento demais, mas o Regimento do Senado 
Federal não me permite que faça isso.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Sr. Presidente, se V. Exª me permite, nós queremos 
encaminhar um recurso à Comissão de Constituição 
e Justiça, na forma do Regimento, para que a gente 
possa apreciar esta situação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu lamento também e defiro o recurso 
de V. Exª, que o recurso seja exatamente encaminhado 
por V. Exª, mas aceito e defiro o recurso que vai para 
a Comissão de Constituição e Justiça.

Eu queria só dizer aos Srs. Senadores que esta 
questão que estamos discutindo é que os Senadores 
pediram, e o Senador Wellington Dias recursou da 
decisão da Mesa, tomada com base no artigo, como 
falei, com base em matéria análoga. O Senador re-
cursou porque dissemos que não poderíamos tomar 
os votos dos Srs. Senadores depois de anunciado o 
resultado da votação.

Nós deferimos o recurso do Senador Wellington 
Dias, apesar de não se tratar de matéria constitucio-
nal. O que o Senador Wellington Dias está querendo 
é que tomemos os votos dos Senadores depois de 
anunciado o resultado da votação.

Vamos para o Ecad, por sugestão do Senador 
Walter Pinheiro.

PARECER Nº 640, DE 2013 – PLEN

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. 
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, representantes de 
entidades de usuários, titulares de direitos autorais, 
integrantes do Ecad, representantes de associações, 
nós, nesta noite, vamos tomar uma decisão histórica. 
E eu quero começar a minha fala agradecendo aos 
Líderes partidários que permitiram que nós pudésse-
mos ter votado hoje, na Comissão de Constituição e 
Justiça, essa matéria, e já estarmos votando, agora à 
noite, a partir da definição de um regime de urgência.



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 4 42359 

Eu quero muito, particularmente, agradecer aqui 
ao Líder do PSDB, o Senador Aloysio Nunes que, em-
bora tivesse uma posição muito bem fundamentada e 
firme na defesa de que essa votação não poderia acon-
tecer no dia de hoje, mostrou-se altamente flexível em 
poder fazer o debate, em se informar melhor acerca 
do conteúdo deste relatório e finalmente em apresen-
tar valiosas contribuições que certamente haverei de 
incorporar aqui ao meu relatório.

Às demais pessoas a quem eu quero render mi-
nhas homenagens, eu peço licença para render ao final 
da leitura e da explicação do meu relatório.

Sr. Presidente, eu procurei fazer este relatório, 
apesar do pouco tempo de que dispus, ouvindo a todos 
os atores relacionados à temática da gestão coletiva 
de direitos autorais na área da música. Ouvi titulares 
de direitos autorais, muitos deles aqui; ouvi entidades 
de usuários, entre elas a Abert; ouvi o próprio Ecad, do 
qual recolhi várias sugestões que incorporei ao meu 
relatório, e agora à noite incorporarei mais uma delas; 
os representantes de associações e os especialistas 
em Direito Ambiental, de forma que o meu projeto foi 
à busca de encontrar algo que fosse o máximo possí-
vel próximo de um consenso. Tentei fazer uma síntese 
de todas essas contribuições e apresento um relatório 
que, como eu disse pela manhã, não tem vencidos 
nem vencedores. Aliás, o único vencedor é o detentor 
de direitos autorais.

E eu quero começar procurando ser mais breve 
do que fui pela manhã, porque alguns dos nossos com-
panheiros e companheiras já tiveram a oportunidade 
de ouvir. Mas como é um assunto complexo e muitos 
outros que estão aqui não tiveram essa oportunidade, 
eu tentarei, mesmo sendo sintético, ser completo na 
minha colocação. E eu quero fazer da mesma maneira 
que fiz hoje de manhã: procurar responder aos ques-
tionamentos ao meu relatório e ao projeto que surgiu 
inicialmente da comissão parlamentar de inquérito que 
investigou as atividades do Ecad.

E a primeira pergunta é: por que votar agora, se 
há alguns segmentos pedindo a ampliação dessa dis-
cussão, querendo realizar audiências públicas?

E eu digo que devemos votar agora porque é mais 
do que necessária a reforma do sistema de gestão co-
letiva de direitos autorais na área da música.

Segundo. Temos que votar agora porque temos 
dois sérios problemas de credibilidade. O primeiro de-
les diz respeito ao fato de que esse sistema e o próprio 
Ecad hoje carecem da credibilidade necessária para 
a realização das suas atividades.

Há, hoje, dois sensos comuns: um deles eu não 
posso julgar se é correto: é o que diz – e a maioria das 
pessoas diz – que se paga caro ao Ecad e que não há 

certeza se o autor foi o verdadeiro beneficiado daquele 
pagamento; por outro lado, há um outro senso comum 
de uma cultura equivocada no nosso País onde muitos 
consideram que não é necessário e não é justo pagar 
direitos autorais, e muitos não os pagam até por con-
siderarem que esse sistema é imperfeito. Mas há, de 
fato, no Brasil, uma cultura da pirataria.

Presidente, eu gostaria de pedir a V. Exª, pela 
importância do que estamos relatando aqui, que pu-
desse haver silêncio por parte dos Parlamentares e 
dos assessores principalmente.

(Soa a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Atendendo à recomendação do Senador 
Humberto Costa, peço um favor às pessoas que estão 
localizadas, aqui, nessa posição, porque infelizmente 
elas estão atrapalhando a visão dos Senadores e dos 
próprios artistas. (Palmas.)

Recomendo a boa educação que, por favor, dei-
xem...

O Senador Humberto Costa tem razão.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 

Portanto, eu gostaria de contribuir para que essa cultura 
que admite a pirataria e entende que não é necessário 
pagar por direitos autorais, que são o resultado da força 
de trabalho dessas pessoas, possa mudar.

Portanto, esse projeto busca principalmente uma 
melhor proteção aos detentores de direitos e é impor-
tante votar agora porque um primeiro passo precisa 
ser dado. 

Outra questão de credibilidade é a de que este 
Congresso já fez duas CPIs, Estados fizeram CPIs, 
projetos saíram para regulamentar essa área e nun-
ca conseguiram ir adiante. Nós precisamos ir adiante 
agora para que todos possam acreditar na hipótese e 
na possibilidade de que é preciso mudar.

A segunda questão que quero responder é o 
questionamento da constitucionalidade desse projeto, e 
eu já disse, pela manhã, que tive oportunidade de con-
versar com o Ecad, que me apresentou um parecer do 
ex-Ministro Rezek, que falava da inconstitucionalidade 
daquele projeto que saiu da CPI, e discuti ponto por 
ponto com o Ecad aqueles aspectos e procurei retirar 
do meu relatório qualquer coisa que pudesse ser consi-
derada uma afronta ou um desrespeito à Constituição.

A segunda questão que surge: é justo, é correto 
o Estado interferir num tipo de atividade como essa? 
E eu respondo, sem medo de errar, é justo, é correto, 
e é necessário. O Estado regula diversas atividades 
privadas; é o caso dos planos de saúde, são outros 
espaços do mercado que são regulados e que o Es-
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tado, mais até do que nessa questão que vamos re-
gular hoje, chega a definir muito mais coisas, preços, 
critérios, enfim, o que não é o caso desse projeto que 
tão somente quer definir parâmetros de fiscalização 
para essa atividade de arrecadação e distribuição de 
direitos autorais.

Não há, em qualquer momento deste relatório, 
qualquer interferência do Estado na relação entre au-
tores e usuários, no estabelecimento de preços ou 
na definição dos critérios para o estabelecimento dos 
próprios preços. Reconhecemos que essa é uma ati-
vidade eminentemente privada e restrita, reservada a 
autores e a suas associações e aos usuários. 

Mas por que o Estado deve entrar? Primeiro, para 
que possamos cumprir a Constituição Brasileira. Ela 
diz, no art. 5º, que aos autores pertence o direito exclu-
sivo de utilização, publicação ou reprodução de suas 
obras. E diz mais, que é assegurado a eles também o 
direito de fiscalização do aproveitamento econômico 
dessas obras. Portanto, estamos garantindo o direito 
exclusivo da utilização e, ao mesmo tempo, criando as 
condições para que eles possam fiscalizar o aprovei-
tamento econômico das suas obras.

Portanto, a Constituição não deixa dúvida de que o 
direito do autor precisa ser protegido, ao mesmo tempo 
em que ela demanda do Poder Público a necessidade 
de assegurar a fiscalização eficiente.

A criação do Ecad, em 1973, foi uma grande con-
quista dos detentores dos direitos autorais e da popu-
lação brasileira. Permitiu que antes uma fragmentação 
que havia pudesse ter uma centralização. E o Ecad 
ultrapassou vários períodos, ultrapassou no governo 
Collor o fim do Conselho Nacional dos Direitos Auto-
rais; ultrapassou a nova lei de direitos autorais, relatada 
pelo Senador Aloysio Nunes em 1998. E nessa nossa 
proposição ele também ultrapassa.

Por várias vezes foi aventada a possibilidade 
de que nós queríamos acabar com o Ecad. Não é 
verdade! Nós estamos promovendo uma reforma do 
Ecad, fazendo com que ele seja adequado a normas 
de transparência, a normas de eficiência, e, acima de 
tudo, que ele seja um instrumento para a garantia do 
direito autoral de tantos brasileiros que exercem, com 
tanta dignidade, esse papel.

Foi dito também, Sr. Presidente, que era objeti-
vo nosso acabar com as associações, criar outras as-
sociações ou deixar que o Estado ocupasse o papel 
dessas associações. Não é verdade! Ao contrário, o 
que estamos fazendo agora é definindo critérios ob-
jetivos para essas associações possam existir e para 
que elas possam cumprir o seu papel. Aliás, tanto não 
queremos extinguir as associações existentes que elas 
estão, por este relatório, automaticamente habilitadas, 

devendo tão somente, em um espaço de tempo aqui 
determinado, adequarem-se às normas de habilitação 
que nós estamos propondo aqui.

Então, ao mesmo tempo, nós ampliamos essa 
possibilidade de novas associações. Novas associa-
ções que se submetam e estejam adequadas a essas 
normas de habilitação poderão surgir e terão que ser 
incorporadas pelo Ecad ao seu universo deliberatório. 

Definimos, portanto, que esse ente arrecadador é 
uma associação de associações e que lidará com o in-
teresse coletivo, porque milhares de autores neste País 
só podem usufruir dos seus direitos se estiverem afilia-
dos a uma associação vinculada ao ente arrecadador. 

Por isso, é importante também, como estamos 
fazendo, definir parâmetros gerais para a atuação des-
sas associações. Mas aí alguém dirá: mas e o direito 
de associação? É possível o Estado entrar em critérios 
como quem vota? Qual a duração dos mandatos? Eu 
digo que sim, e me baseio em decisões do Supremo 
Tribunal Federal, que dizem claramente que esse direito 
não é um direito absoluto, que, quando está em jogo 
o bem público, o espaço público, o interesse coletivo, 
o Estado tem oportunidade de definir regras. E aí não 
há qualquer afronta ao direito de associação, porque 
nós não estamos criando dificuldades nem regulando 
qualquer associação. 

Os grandes compositores de Pernambuco, por 
exemplo, podem formar uma associação e se reuni-
rem toda a semana para discutir, falar sobre a vida, 
por exemplo.

O que nós estamos dizendo que é possível re-
gular é uma associação que tenha a responsabilidade 
de arrecadar e de distribuir recursos de direito autoral. 
Portanto, não cabe, de forma alguma, qualquer tipo de 
questionamento a essa possibilidade. Agora, o que é 
que nós temos que fazer e eu procurei fazer? Foi lidar 
com essa temática de forma equilibrada, buscar ga-
rantir o direito do autor de usufruir da sua produção, 
o direito do autor de fiscalizar os ganhos que obtém 
com essa produção e também o direito de associação. 

Portanto, nós estamos, no meu ponto de vista, 
sendo absolutamente sendo fiéis à lei e fiéis à Cons-
tituição. 

Mas há, ainda, um outro ente importante, que 
são os usuários, que são aqueles que consumem mú-
sica e que têm que pagar. Nós precisamos, cada vez 
mais, criar as condições para que se cumpra esse pa-
gamento. Aí, Sr. Presidente, tanto faz se são públicos 
ou privados. Por que é que uma prefeitura que é pa-
trocinada por uma cervejaria, que é patrocinada pela 
Petrobras, que paga altos cachês, não pode pagar o 
direito autoral desses autores? (Palmas.)
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Portanto, nós temos que fazer cumprir aquilo que 
o Senador Aloysio Nunes deixou explícito na regula-
mentação da Lei do Direito Autoral, em 1998. Portan-
to, o usuário tem que pagar, mas ele tem o direito de 
pagar o justo. Ele não pode ser cobrado de forma ab-
solutamente impossível de pagar.

Por isso, o usuário deve ter o direito de pagar o 
justo e de saber que o dinheiro que ele pagou ao Ecad 
vai chegar ao verdadeiro detentor do direito autoral.

Entendo que o Senado Randolfe Rodrigues de-
seja um aparte...

O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco/PSOL – AP) 
– Não, Senador Humberto, pode continuar. 

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Pois não. 

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
nós procuramos elaborar este relatório, guiando-nos 
por cinco princípios.

O primeiro princípio é o da transparência. Todo 
esse sistema – Ecad, associações – passa a ter obri-
gações claras de transparência, para que possa ser, 
efetivamente, fiscalizado. 

Também adotei o princípio da eficiência, isso como 
princípio técnico e econômico. É preciso ser eficiente 
na gestão, reduzir as taxas de administração, moder-
nizar o funcionamento dessas associações.

Propus, também, Sr. Presidente, o princípio da 
modernização. É impossível e inaceitável que, nos dias 
de hoje, quando a informática nos dá a possibilidade de 
saber de tudo em tempo real, nós estejamos fazendo 
levantamento da execução das obras, recolhendo os 
dados por amostragem, ou anotação, ou, enfim, muitas 
vezes, não se sabendo nem para onde vai.

É preciso que haja modernização. A Presidenta 
Dilma, que há pouco nos recebeu, se mostrava estu-
pefata com o fato de que não havia um sistema infor-
matizado. 

Nós queremos um sistema informatizado, em que 
o usuário pague, comprove que pagou e comprove que 
o dinheiro foi para o detentor de direitos. Queremos 
um sistema em que o detentor de direito autoral saiba 
onde a sua música foi executada, saiba qual o critério 
da sua distribuição e possa, reservadamente, sigilosa-
mente, acompanhar os valores que recebe; portanto, 
ter uma conta corrente no Ecad, para que ele saiba, 
a cada dia, quanto lhe cabe pelo direito de ser criador 
de uma obra importante.

Uma outra questão é a da regulação. É preciso 
que uma atividade como essa, que o monopólio legal 
tenha regulação, por isso nós estamos propondo uma 
regulação pela Administração Pública Federal. E aí mais 
uma contribuição relevante do Senador Aloysio Nunes. 
Nós havíamos colocado o Ministério da Cultura – e é 

bem provável que seja ele –, mas isso poderia repre-
sentar um vício de iniciativa, e, portanto, nós estamos 
colocando a Administração Pública Federal, para que 
ela defina e provavelmente será o Ministério da Cultura.

E, por fim, a fiscalização da gestão coletiva e da 
previsão de abusos.

Eu creio que será o Ministério da Cultura que vai 
fazer esse papel. Por quê? Porque há um claro enten-
dimento – a própria Constituição prevê – de que as 
criações científicas, artísticas e tecnológicas são pa-
trimônio cultural brasileiro. E quem é responsável pela 
proteção do patrimônio histórico e cultural brasileiro é 
exatamente o Ministério da Cultura.

E aqui vale nós fazermos uma menção funda-
mental. Hoje, o que nós estamos regulando não é tão 
somente a relação profissional, mercadológica entre 
criadores de obras, entre detentores de direitos auto-
rais e usuários, é muito mais do que isso: nós estamos 
construindo a condição de preservar um patrimônio 
cultural importante do nosso País, que foi essa cons-
trução musical que tantos e tantos dela participaram, 
e pouco receberam em troca. (Palmas.)

Então, nós estamos cumprindo com um dever 
desta Casa para com a Nação brasileira. 

Passo a dizer sumariamente, Sr. Presidente, as 
principais medidas que compõem o meu relatório.

Em primeiro lugar, nós cobramos um cadastro 
unificado de cada uma dessas associações. Elas terão 
de dizer quem são os seus afiliados, quais as obras que 
estão ali cadastradas e terão também de promover o 
que se chama desambiguação. Essa palavra, que eu 
também aprendi agora, é simplesmente deixar claras 
aquelas situações em que há músicas com nomes idên-
ticos, por exemplo, em que, na verdade, uma é famosa 
e a outra não é, e, muitas vezes, isso vai para um lugar 
indefinido da distribuição, porque não se sabe de quem 
ela é. Vai ter de se fazer essa desambiguação. A partir 
de agora, isso é muito importante também.

Segundo, esse cadastro será público. E, como eu 
disse e repito, apenas os valores que serão recebidos 
pelos detentores de direitos autorais serão sigilosos. 
Nós estamos propondo um sistema de informação pú-
blico para o qual contribuirão usurários e, também, as 
associações no processo dessa distribuição. É perfei-
tamente possível fazer isso nos dias atuais.

Outro aspecto: é lógico que nós não estamos 
definindo preços – nem será o Estado que vai defini-
-los – e muito menos critérios, mas a lei pode colocar, 
de maneira clara, alguns princípios que deverão ser 
levados em consideração no momento de estabeleci-
mento desses preços. Definimos que os preços serão 
estabelecidos pelas associações, mas que levarão em 
conta a boa-fé, a razoabilidade, a cobrança proporcio-
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nal ao uso – e também por uma contribuição do Sena-
dor Aloysio Nunes –, o espaço onde aquelas músicas 
estão sendo executadas e a importância da execução 
da música para a atividade daquele estabelecimento. 
Isso é muito importante e era, inclusive, uma das de-
mandas do Ecad que nós estamos incorporando ao 
nosso relatório e sobre a qual eu vou falar quando der 
o parecer sobre as emendas.

Outra questão importante, Srs. Senadores. Hoje, 
o sistema de gestão coletiva tem uma taxa de admi-
nistração. Eu acredito que não há nenhuma atividade, 
no Brasil, que tenha uma taxa com esses valores. É 
uma taxa de 25% de tudo o que é arrecadado. Significa 
que, de todos os direitos autorais pagos aos detentores 
desses direitos, 25% ficam com o Ecad e com as as-
sociações. Eu estou fazendo uma mudança para que 
essa taxa, no máximo, seja de 15%, sendo que 85%, 
obrigatoriamente, têm que ir para os autores.

Atendendo a uma demanda do Ecad, eu fiz essa 
mudança, com uma transição de quatro anos, em que 
a cada ano a taxa diminuirá 22,5%, para não provocar 
qualquer dificuldade e permitir a readequação da ges-
tão. Além disso, definimos uma política de governança. 
Para serem votados e votar, os integrantes das asso-
ciações terão que ser detentores de direitos originários.

Nós estamos definindo, por uma emenda, o que 
é direito originário, para que possa ficar absolutamente 
claro. Nessa governança, o peso das associações nas 
definições do Ecad passa a ser o mesmo. Aos usuá-
rios, cabe pagar, informar – e informar corretamente. 
Quando isso não acontecer, estão passíveis de mul-
tas significativas. Cabe ao Ecad também desenvolver 
essas ações.

Tratamos, também, de um tema relevante, que os 
artistas que estiveram com a Presidenta Dilma trata-
ram também, os chamados créditos retidos. Nos dias 
atuais, aqueles créditos cujo legítimo detentor não foi 
possível identificar vão para um fundo, e esse fundo 
é composto por créditos retidos. No meu relatório, es-
tou definindo que esses créditos retidos não poderão 
ficar retidos por mais de cinco anos. Ao final dos cinco 
anos, eles devem ser distribuídos proporcionalmente 
aos autores, proporcionalmente ao que eles arreca-
daram ao longo daquele período. E mais ainda: proí-
bo terminantemente que esses recursos possam ser 
usados para qualquer outra finalidade. Não poderão 
ser usados para eliminar o déficit da gestão do Ecad, 
não poderão ser utilizados para pagamento de bônus 
ou prêmios a dirigentes do Ecad. Serão recursos úni-
ca e exclusivamente dos compositores e dos autores 
brasileiros. (Palmas.)

Penúltimo, Sr. Presidente, para concluir meu rela-
tório, nós entendemos também que esse modelo atual 

tem um grave problema, que é o problema da judicia-
lização. Os conflitos que existem entre os usuários e 
o órgão arrecadador terminam, hoje, invariavelmente, 
na Justiça. Quem perde com isso? Quem perde com 
isso é, acima de tudo, o detentor do direito autoral, 
porque, ao longo daquele período em que o usuário 
está depositando em juízo, sem sabermos, inclusive, 
se aquilo será homologado pela Justiça, ele deixa de 
receber os seus direitos.

Estamos criando a possibilidade de que a Admi-
nistração Pública federal, a pedido daqueles que estão 
em conflito, possa desenvolver ação de mediação e 
de arbitragem à custa do órgão público federal, para 
que nós possamos evitar a judicialização. Obviamente 
que aqueles que quiserem ir à Justiça imediatamente 
também poderão fazê-lo. 

Por último, Sr. Presidente, vamos entrar rapida-
mente na obrigação dos usuários, porque quero tra-
tar de um tema importante. Primeiro, é obrigação dos 
usuários informarem tudo aquilo que foi executado. 
Nós queremos sair da lógica atual. Na lógica atual, por 
exemplo, em Pernambuco, nós temos artistas que tal-
vez não sejam tocados em todo o País, mas que são 
tocados com uma intensidade muito grande no interior 
do nosso Estado. Assim deve acontecer na Bahia, no 
Mato Grosso. Quando se faz um levantamento, por 
amostragem, apenas das grandes emissoras de rádio 
deste País, deixamos de contemplar esse detentor de 
direito autoral. No entanto, aquelas rádios que o exe-
cutaram estão pagando. Passamos a cobrar que essa 
relação seja dada pelo usuário. Se não der, será pu-
nido; se der de forma falseada, será punido também. 
Isso vai permitir que nós tenhamos a lista do que foi 
executado e a fiscalização é que vai passar a ser feita 
por amostragem, reduzindo, inclusive, os gastos que 
essa instituição hoje tem.

Por último, nós colocamos que o não atendimento 
dessas obrigações dos usuários os sujeita à aplicação 
das regras da legislação civil. 

Portanto, Sr. Presidente, esse é o meu relatório.
Eu peço autorização a V. Exª – não sei se é este 

o momento – para dar o parecer às emendas que fo-
ram apresentadas aqui, em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Às emendas – só para organizar melhor 
o procedimento da sessão –, V. Exª terá oportunidade 
para dar o parecer no turno suplementar.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) 
– Portanto, eu quero, então, simplesmente terminar, 
agradecendo aqui ao Senador Vital do Rêgo, que con-
duziu de forma correta – e agradeço a ele a distinção 
de ter sido designado Relator –, ao Senador Randolfe 
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Rodrigues, que é um paladino dessa luta dos artistas 
do nosso País. (Palmas.)

Ao Senador Lindbergh Farias, que foi o Relator 
da CPI do Ecad, e foi responsável pelo primeiro projeto 
que saiu da CPI do Ecad. Quero, aqui, saudar todos 
os Líderes, agradecer a todos eles pela oportunidade 
de estarmos votando aqui. Já agradeci ao Senador 
Aloysio. Agradeço à Deputada Jandira Feghali, que é 
Presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos 
Deputados. (Palmas.)

Quero agradecer aos usuários de música, inte-
grantes de associações e representantes do Ecad, 
que contribuíram para a feitura do nosso substitutivo. 
E agradeço também ao Ministério da Cultura, na pes-
soa da Ministra e Senadora Marta Suplicy, por ter se 
empenhado em garantir que isso passasse a vigorar. 
(Palmas.)

Por último, Sr. Presidente, eu quero fazer um 
agradecimento especial aos titulares de direitos au-
torais, cuja presença nesta sessão muito nos honra. 
Procuramos realizar o melhor trabalho, de modo que 
o direito de todos vocês seja efetivamente protegido. 

Esta é uma lei dos autores e para os autores.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.

(Soa a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu vou conceder a palavra, pela ordem, 
aos Srs. Senadores.

Antes eu gostaria, porém, de registrar, com mui-
ta satisfação, aqui entre nós, a presença da Senadora 
Marta Suplicy, Ministra da Cultura, e que trabalhou ver-
dadeiramente em todos os momentos para que, hoje, 
nós pudéssemos deliberar sobre essa matéria. A mim 
mesmo, a Marta me cobrou em várias oportunidades. 
Eu queria, portanto, Marta, destacar, mais uma vez, o 
seu trabalho para que esta sessão acontecesse.

E queria, mais uma vez, com muita honra, agra-
decer a presença desses artistas consagrados, ama-
dos pelo povo brasileiro. E vou me permitir citar alguns 
nomes que foram passados pela Paula Lavigne, que 
tem com o Parlamento brasileiro, especialmente com 
o Senado Federal, uma relação muito próxima, direta, 
em todas as matérias de interesse da cultura que nós 
tivemos que apreciar. É importante destacar que nós 
sempre tivemos a Paula Lavigne como uma de nossas 
referências. Portanto, é um prazer muito grande tê-la 
aqui novamente, Paula.

Nós queríamos agradecer a honrosa presença do 
Caetano Veloso, do Roberto Carlos, do Erasmo Car-
los, do Alexandre Pires, do Carlinhos Brown, do Car-

los Mills, do Dudu Falcão, Emicida, Fafá de Belém – e 
queria aproveitar a oportunidade para dizer à Fafá de 
Belém que, em outubro, nós vamos comemorar os 25 
anos da Constituição Brasileira, e a Fafá foi uma das 
pessoas que criou condições para que aquela Cons-
tituição fosse aprovada –, do Felipe Radicetti, da Fer-
nanda Abreu, do Frejat, que também tem vindo com 
frequência aqui ao Parlamento. (Palmas.)

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Pre-
sidente, o Rogério Flausino, por favor, em homenagem 
às Minas Gerais.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Gaby Amarantos, o Jorge Vercillo, o 
Jota Quest, o Lenine, o Leoni, o Márcio Victor, o Max 
Viana, o Nando Reis, Otto, Péricles, Pretinho da Ser-
rinha, Roberta Miranda, Rogério Flausino, como pe-
diu gentilmente o Senador Aécio Neves, Thiaguinho, 
Tim Rescala.

Eu vou conceder a palavra...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

– Permita-me incluir, Presidente, do meu Amapá, Pa-
trícia Bastos, Joãozinho Gomes e Luana Quintas. Vou 
puxar sardinha para o meu lado.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr. 
Presidente, e pelo Estado do Ceará...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós gostaríamos de citar todos e agra-
decer, mais uma vez, a presença. 

Eu vou conceder a palavra, pela ordem, ao Se-
nador Randolfe Rodrigues.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr. 
Presidente, pelo Estado do Ceará, o Raimundo Fag-
ner, que também está presente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E o Fagner. (Palmas.) Com quem nós 
estivemos durante o dia e que tem outra demanda 
que também é a de todos os artistas que estão aqui: 
que nós tenhamos um calendário para votar a PEC da 
Música. (Palmas.)

Eu queria só combinar o seguinte procedimento 
com os Srs. Senadores: nós vamos conceder a pa-
lavra, pela ordem, ao Senador Randolfe Rodrigues, 
que foi o Presidente da Comissão Parlamentar de 
Inquérito do ECAD; ao Senador Lindbergh Farias, 
que foi o Relator dessa Comissão Parlamentar de 
Inquérito; ao Senador Vital do Rêgo, que é o Presi-
dente da Comissão de Constituição e Justiça; e ao 
Senador Aloysio Nunes Ferreira, que foi muito im-
portante para que nós queimássemos etapas, ven-
cêssemos a burocracia do Parlamento para apreciar 
esta matéria hoje. 

Sugiro à Casa que, depois dessas intervenções 
pela ordem anunciadas, nós façamos a votação; anun-
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ciamos o resultado; registramos a presença de todos 
os artistas que desejarem cumprimentar e agradecer 
os Senadores; em seguida, nós inscreveremos um a 
um para que possa celebrar a aprovação dessa im-
portância matéria. 

Se todos concordarem com esse procedimento, 
nós agradeceremos. (Palmas.).

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Sr. Presidente, tomo a liberdade, antes de os compa-
nheiros (...)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os Senadores inscritos, todos, ficariam 
para logo após a decisão que seria anunciada. Des-
sa forma, nós homenagearíamos também os artistas, 
que daqui não podem sair com a impressão de que o 
Parlamento é lento e demora a deliberar.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra o Senador Randolfe 
Rodrigues.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, já concordando com o encaminhamento de V. 
Exª, permita-me já iniciar citando um dos poetas (...)

(Soa a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os senhores são muito bem recebidos, 
mas o Regimento pede que acompanhemos, em si-
lêncio, o andamento da sessão.

Quero registrar a presença de todos.
Com a palavra, Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Obrigado. Presidente, já acatando encami-
nhamento proposto por V. Exª e já citando um destes 
poetas da música brasileira, que – permita-me – entre 
as músicas de todo o mundo é a mais bela de todas 
as músicas existentes neste Planeta, em uma de suas 
poesias diz: “(...) tudo que acontece na vida tem um 
momento e um destino.” É a poesia de Nando Reis 
que assim o diz. Este momento é a junção de vários 
destinos que se concentraram. 

Primeiro, há de se destacar, Senador Humberto, 
que foi o momento, foi o destino que possibilitou haver 
alguém com a habilidade política de V. Exª para juntar 
os interesses diferentes numa Casa diversa como é 
o Parlamento e tecer, como em um coral distinto, es-
ses interesses diversos nessa colcha comum que foi 
esse relatório.

Como Presidente dessa Comissão Parlamentar 
de Inquérito, sinto-me inteiramente contemplado. O re-
latório de V. Exª na Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania é histórico e é coerente com tudo aquilo 
que fizemos – eu e o Senador Lindbergh Farias – nes-
sa Comissão Parlamentar de Inquérito.

Essa Comissão Parlamentar de Inquérito não 
foi a primeira que se instalou neste Congresso Na-
cional. Mas, Senador Renan Calheiros, eu posso 
aqui dizer que foi a última Comissão Parlamentar de 
Inquérito que investigou irregularidades no escritório 
Central de Arrecadação e Distribuição, porque hoje 
inicia uma nova fase para a gestão coletiva do direito 
autoral no Brasil.

Eu disse que aqui é o tecer de vários momentos 
e destinos diferentes. Foi necessária a manifestação de 
vontades distintas aqui. Foi necessário um Parlamento 
diferente e as vontades diferentes aqui, que resultaram 
numa CPI que tive a honra de presidir.

Mas tive a honra de ter a presença, também, ao 
meu lado, de um companheiro de passeatas e cami-
nhadas de 20 anos atrás, o companheiro Relator Se-
nador Lindbergh Farias.

Tive a honra, nesse caminhar, ao concluirmos 
a CPI, de encontrar, neste mesmo período, aqui no 
Senado da República, uma Ministra da Cultura com-
prometida com a pauta que a CPI encaminhou, a Mi-
nistra Marta Suplicy. É bom destacar: se não fosse o 
compromisso da Ministra Marta, este encaminhamento 
que hoje tivemos não teria sido possível.

Também nunca é demais dizer como tudo isso 
começou. Isso começou no meu primeiro dia de man-
dato, quando me reuni com um grupo de meninos que 
fazem cultura da melhor forma que há. Fazem a cultura 
marginal e compreenderam que a cultura, neste País 
tão diverso, tão diferente, tão distinto, é muito mais que 
o eixo Rio – São Paulo.

Aos meninos e meninas do Circuito Fora do 
Eixo, que entenderam como nunca, neste tempo de 
redes sociais, neste tempo de revoluções, que tal-
vez alguns não tenham entendido o significado das 
revoluções deste tempo. Foram eles que primeiro 
disseram que era necessário democratizar o direito 
autoral neste País.

Ao Circuito Fora do Eixo, Pablo Capilé e tantos 
outros, a eles o mérito de ter dado o pontapé junto com 
um grupo de produtores e artistas que se chama GAP, 
Grupo de Ação Parlamentar Pró-Musica, que resisti-
ram e possibilitaram as condições para chegar aqui.

Mas o que aqui nós temos, Sr. Presidente, e me 
desculpe a emoção, e é necessário destacar, o que 
aqui nós temos, no dia de hoje, no Senado da Repú-
blica, é uma das maiores reuniões da música popular 
brasileira de todos os tempos. Por isso a data de hoje 
é histórica para a música brasileira.
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Juntou o diverso do Circuito Fora do Eixo, do Gru-
po Pró-Cultura, Pró-Música, do Grupo de Ação Parla-
mentar Pró-Música até os grandes da música popular 
brasileira, como Caetano Veloso, o Rei Roberto Carlos, 
Erasmo Carlos, Carlinhos Brown e tantos outros. E isso 
só foi possível porque uma casa, na Vieira Souto, em 
Ipanema, no Rio de Janeiro, se tornou o quartel general 
das mobilizações da cultura brasileira, a casa de Pau-
la Lavigne, essa produtora cultural. Só ao conhecê-la 
entendi porque num dos versos e poesias de Caetano 
ele a chama de pororoca. Só quem vive no Amapá e 
sabe a força e a poesia da pororoca sabe e conhece 
a força e a poesia dessa mulher.

Hoje é um dia histórico, Presidente, e esse dia 
só foi possível devido a várias construções possíveis: 
a construção deste Parlamento, a generosidade de 
Senadores como o Senador Gim, do Senador Aloy-
sio, que já trabalhou esse tema anteriormente, na 
construção da Lei n º9.610, a construção conjunta 
da CPI. Isso não é uma construção individual, é uma 
construção de várias mãos, é o tecer coletivo de vá-
rias mãos coletivas; e cada um de nós, como dizia a 
poesia também de outro revolucionário, Ernesto Che 
Guevara: cada um de nós, sozinho, não vale nada. 
Nós só valemos alguma coisa quando, juntos, de 
mãos comuns, construímos algo.

Como diz Nando Reis, tudo que acontece na vida 
tem seu momento e seu destino. Hoje foi o dia e o des-
tino da música popular brasileira. (Palmas.)

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Presidente, vou falar por dois minutos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros, Bloco/
PMDB – AL) – Antes de conceder a palavra ao Senador 
Lindbergh Farias, pela ordem, eu gostaria de destacar 
também com muita satisfação aqui entre nós a presen-
ça da Deputada Jandira Feghali. (Palmas.)

Para que todos saibam – o Brasil já a acompanha 
muito bem – a Jandira Feghali também, em todos os 
momentos, trabalhou para que esse dia acontecesse, 
para que nós votássemos, na sequência, a PEC da 
Música, a Jandira e o Deputado Otavio Leite, que eu 
também queria registrar a presença. 

E quero registrar, também muita satisfação aqui 
entre nós, a presença do advogado Antonio Carlos de 
Almeida Castro, o nosso querido Kakay (...) 

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Presidente, eu vou ser muito breve. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros, Bloco/
PMDB – AL) – (...) que também canta – não é a praia 
dele, não, mas canta. 

Com a palavra o Senador Lindbergh Farias. 
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu vou 

ser muito breve, porque eu sei que todos querem aqui 
votar e conquistar essa vitória no dia de hoje. 

Só quero dizer que quando assumimos a CPI, 
convidados pelo Randolfe, nós tínhamos uma preo-
cupação, porque já tinha havido várias CPIs no Con-
gresso Nacional e em assembleias legislativas; e nós 
sabíamos que essa CPI não podia funcionar apenas 
como delegacia de polícia. Houve indiciamentos, mas 
a nossa principal meta era propor uma reforma da 
gestão coletiva dos direitos autorais. 

É fato que encontramos muitos problemas, falta 
de transparência, uma caixa preta. Não é exagero fa-
lar de caixa preta do ECAD; excessiva judicialização 
que beneficiava alguns escritórios de advocacia; essa 
taxa de administração de 25%; créditos retidos, Sr. 
Presidente, e os créditos retidos, ao invés de serem 
distribuídos entre os autores, havia prêmios e bônus 
para os dirigentes. No momento em que o ECAD era 
deficitário, também existiam bônus e prêmios ao diri-
gentes. Ou seja, Sr. Presidente, uma burocracia – di-
rigentes há mais de 30 anos. E quem perdia eram os 
detentores dos direitos autorais. 

Apresentamos, ao final da CPI, a primeira pro-
posta, um projeto ainda muito insuficiente, e o Senador 
Humberto Costa conseguiu aperfeiçoar muito com o 
debate com os artistas. 

Eu, sinceramente, Sr. Presidente, assumo aqui 
que cheguei a perder completamente as esperanças. 
Estávamos nós meio isolados, o pessoal do GAP, que 
eu quero registrar aqui – Tim Rescala, Leoni, Fernan-
da Abreu, Frejat, Dudu Falcão, Felipe Radicetti, Carlos 
Mills – e eu achei que, sinceramente, nós não iríamos 
mais prosperar. 

E eu quero registrar aqui a tenacidade, a deter-
minação do Senador Randolfe, da Deputada Jandira, 
porque o Senador Randolfe, ao contrário de mim, tinha 
perdido as esperanças, continuou. 

E houve dois fatos políticos importantes que ge-
raram essa vitória do dia de hoje. Primeiro, a entrada 
de Marta Suplicy no Ministério da Cultura; essa foi 
uma mudança importante. E a segunda foi o Senador 
Randolfe Rodrigues ter encontrado a Paula Lavigne. 
É verdade. E a Paula ter costurado a possibilidade 
desse acordo, para que nós tivéssemos aqui hoje 
esse conjunto de artistas: Caetano, Roberto Carlos; 
e eu não quero falar aqui porque eu vou me perder, 
sem sobra de dúvidas. E a demonstração aqui hoje é 
a seguinte: quando os artistas brasileiros estão unidos, 
não estão conquistando só essa vitória no Senado. O 
Presidente da Câmara dos Deputados garantiu que 
vai votar na próxima semana e a Presidenta Dilma 
Rousseff garantiu que vai sancionar também o pro-
jeto. (Palmas.)
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Eu só encerro falando do Humberto Costa, por-
que ele aperfeiçoou muito. O projeto que a gente fez, 
inicialmente, era um projeto com problemas, ainda 
com inconstitucionalidades. E sabe por que o Sena-
dor Humberto Costa acertou e esse relatório é uma 
vitória? Porque ele disse desde o começo: eu sou um 
instrumento, quem construiu os detalhes (...)

(Soa a campainha.)

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) 
– (...) desses relatórios foram os artistas brasileiros. 

Por isso, parabenizo muito o trabalho do Senador 
Humberto Costa.

E parabéns a V. Exª, Senador Renan Calheiros, 
por essa sessão histórica no dia de hoje!

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Obrigado a V. Exª.
Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Renan Ca-
lheiros, pouco há de se falar depois da emoção tradu-
zida por Randolfe Rodrigues, nosso colega Senador, 
que soube, como um esgrimista de palavras tão boni-
tas, mostrar a trajetória de sua luta com os artistas a 
partir do primeiro dia do seu mandato.

O Senador Lindbergh pôde relatar o que foram as 
suas esperanças ao longo da última CPI, e foram quatro. 

Mas eu queria, Sr. Presidente, trazer a palavra – 
Otávio Leite me informava agora há pouco do cantor 
Zezé de Camargo e do cantor Luciano, dizendo da 
impossibilidade de estarem presentes, mas se faze-
rem presentes nas pessoas de seus colegas, compo-
sitores e artistas –, dizer que tudo isso não poderia 
estar acontecendo sem a vontade política do Senado 
Federal, traduzida a partir de todos nós.

Após as frustrações de muitas tentativas, tivemos 
a coragem de enfrentar mais esse desafio e fomos 
capazes de pautar, tanto na Mesa quanto na Comis-
são de Constituição e Justiça, com o apoio dos líde-
res. E ressalto a importância do Líder Gim Argello, a 
importância do Líder Wellington Dias, a importância 
do Líder Eunício Oliveira, a importância do Líder Edu-
ardo Braga, a importância do Líder, este último, que 
destravou todos os possíveis nós e amarras, Aloysio 
Nunes Ferreira.

Eu quero, como Presidente da Comissão de Cons-
tituição e Justiça, dizer que essa construção só foi 
possível por força da vontade política desta Casa, que 
conseguiu ser representada na pessoa do Senador 
Humberto Costa, que soube ouvir, que soube interpre-
tar grupos e tecer, como um artesão, uma composição 

em forma de relatório. Ao Senador Humberto Costa a 
nossa homenagem.

A Senadora Marta Suplicy, nossa companheira, 
hoje Ministra da Cultura, foi a grande mola propulso-
ra da realidade atual, que, do Poder Executivo, dizia: 
vai, porque nós aqui garantimos a tramitação célere 
nas outras Casas. Por isso a transparência, a eficiên-
cia, a modernização, a regularização e a fiscalização 
passam a ganhar caras novas, esperanças novas à 
cultura brasileira. 

O PMDB, Sr. Presidente, concorda com o enca-
minhamento de votação de V. Exª. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos muito a V. Exª. 

Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, toda reserva de arrebatamento e eloqu-
ência disponível no plenário já foi esgotada pelo meu 
querido Randolfe Rodrigues. Eu apenas, muito sobria-
mente, Sr. Presidente, quero dizer a V. Exª da posição 
do PSDB nesta matéria.

Começamos, pela manhã, o exame da cons-
titucionalidade. Troquei ideias com o Presidente do 
Partido, o meu Colega Aécio Neves, e chegamos à 
conclusão de que dúvidas que tínhamos a respeito da 
constitucionalidade do projeto original já haviam sido 
devidamente escoimadas pelo competente relatório 
do Senador Humberto Costa. 

Em seguida, Sr. Presidente, todos sabem que 
resisti à ideia de levar a matéria a plenário ainda hoje. 
E resisti por uma razão: eu queria ter um tempo para 
estudar o projeto nas suas filigranas, uma vez que 
algumas alterações haviam sido propostas durante a 
apresentação do parecer.

Quero agradecer a V. Exª, que programou o 
trabalho desta tarde de tal modo que eu pude tra-
balhar com o Senador Humberto Costa, com a pre-
ciosa assessoria de Marcos de Souza, Assessor 
do Ministério da Cultura, formado na boa Escola de 
Serviço Público de Otávio Afonso, dos assessores 
do Senado Fábio Hage, João Bosco e Paulo Marcelo 
Ribeiro da Costa. 

Chegamos à conclusão, depois de termos exami-
nado alguns tópicos do projeto e trocado ideias sobre 
eles, tendo a compreensão do Senador Humberto Cos-
ta, que sabe falar, sabe ouvir e sabe propor, chegamos 
a um texto que merece integral apoio da nossa Ban-
cada, um texto que vai contribuir para que os artistas 
brasileiros possam fiscalizar melhor o aproveitamento 
econômico dos frutos do seu trabalho. Mudanças que 
visam a democratizar o nosso sistema coletivo de ges-
tão de direitos autorais, que visam a imprimir rigor à 
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aplicação da lei e, que, em última instância, servirão 
para dar maior legitimidade a um sistema cuja legiti-
midade, é bom reconhecer, já vinha se esboroando.

Portanto, Sr. Presidente, o PSDB vota “sim” con-
victamente no projeto relatado pelo Senador Humberto 
Costa. (Palmas.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Para 
encaminhar, Sr. Presidente.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria só conceder a palavra à 
Senadora Ana Amélia, que nos pede a palavra, e ao 
Senador Inácio, com um apelo para que possamos 
simplificar, senão nós... 

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. Pre-
sidente, eu não tenho discurso, eu quero apenas... 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia, por favor.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem revi-
são da oradora.) – Eu não tenho discurso. Foram muito 
bonitos os discursos feitos aqui, todos maravilhosos, 
que a música popular brasileira merece. 

Quero apenas, em nome do Partido Progressista, 
do Senador Francisco Dornelles, encaminhar, pelo Par-
tido e pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
o voto “sim”, com louvor a esta matéria. 

E solicitar a V. Exª que coloque o mais rápido 
possível a PEC da Música para completar a decisão 
que esta Casa precisa tomar em relação a um setor 
tão importante para o País, com um apelo especial ao 
nosso Líder Senador Eduardo Braga, que seja sensível 
à PEC da Música e vote também a favor.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Inácio 
Arruda.

Em seguida vamos fazer a votação.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 

Sem revisão do orador.) – Também no mesmo senti-
do, acho que devemos aproveitar esta grande sessão 
para instar os colegas a votarem a PEC da Música, 
mas quero fazer um registro especial.

Conversei com a nossa Deputada Leci Brandão, 
uma música, uma sambista de quatro costados que 
não pôde estar aqui. Até indaguei a Jandira e ela disse 
que tem uma pessoa que trabalha com ela que está 
participando ativamente do movimento com os músi-
cos brasileiros. É muito importante. É o nosso samba. 
São as nossas raízes. É o forró, é a música popular 
brasileira que apelou e conseguiu esta importante con-
quista na data de hoje.

E neste momento acho que é importante regis-
trar. Eu falava com o Caetano sobre o papel que teve 
o nosso Humberto Teixeira, lá nos primórdios, a bata-
lha inicial, o primeiro passo para chegarmos onde nós 
estamos, depois de um trabalho muito bem articulado 
pela Paula Lavigne com o Senador Randolfe, com o 
Senador Humberto Costa, Vital do Rêgo e, por último, 
esse trabalho de sensibilidade que teve o Senador 
Aloysio Nunes Ferreira, permitindo que pudéssemos 
votar no dia de hoje, porque é isso, é a sensibilidade 
da arte chegando à casa da política com a voz das 
ruas, Sr. Presidente.

Por isso o nosso voto, o voto do PCdoB, do Par-
tido Comunista do Brasil, que tem tantas lideranças 
ligadas à arte e à cultura popular, é pela aprovação 
do projeto de lei.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente, para encaminhar.

Para encaminhar pelo PSB.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– Para encaminhar também, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Eu quero dizer que há um procedimento 
anteriormente estabelecido.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – O problema é que ele já foi quebrado; não é, 
Sr. Presidente?

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– V. Exª deu a voz a todo mundo.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – É muito rápido, Sr. Presidente.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Para encaminhar pelo PMDB.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Vou 
fazer um apelo a V. Exª. Vamos colocar em votação, 
Presidente, e depois cada um poderá se manifestar 
da forma que achar mais adequada.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Só para encaminhar pelo PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Sem revisão do orador.) – Só para encaminhar a ma-
téria favoravelmente ao relatório do Senador Humberto 
Costa e dizer que o PMDB, pela sua liderança e pelos 
seus Senadores, unanimemente também apóia essa 
matéria no dia de hoje. Só isso.

O PMDB vota favoravelmente à matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
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quero cumprimentar todos os relatores desta matéria, 
especialmente o relator na CCJ. Acompanhei a ses-
são toda, o brilhante relatório do Senador Humberto 
Costa. Quero cumprimentar os Senadores Randolfe e 
Lindberg. Não posso deixar de cumprimentar também 
a Deputada Jandira Feghali, porque tenho acompa-
nhado o trabalho que vem realizando, manifestar todo 
o apoio do PSB a essa matéria e também solicitar a 
rápida inclusão em pauta da PEC da Música.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente, o Democratas queria homenagear o talento 
dos artistas brasileiros de uma forma muito clara: pede 
a Exª que coloque em votação imediatamente essa 
matéria, até para liberar os artistas que estão aqui 
e merecem a nossa homenagem e o nosso aplauso. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos muito a V. Exª. (Pal-
mas.)

O parecer do Senador Humberto Costa é favo-
rável com o substitutivo.

Completada a instrução, passa-se à apreciação.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – O 

PSDB vota favoravelmente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O PSDB vota favoravelmente.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, 

o Bloco União e Força, que é composto pelo PTB, 
pelo PR, pelo PSC e pelo PRB, analisou muito esse 
projeto, discutiu muitas vezes esse projeto do nobre 
Senador Randolfe Rodrigues, analisou muito isso, Se-
nador Lindbergh. E tínhamos uma posição, antes do 
relatório do nobre Senador Humberto Costa, que seria 
divergente. Mas, a pedido da nossa querida Senado-
ra Marta Suplicy, a nossa Ministra, e desse brilhante 
advogado de Brasília, o Cacai, e atendendo a pedido 
de todos, o nosso Bloco encaminha votação favorável 
a esse projeto. 

Que sejam muito felizes os artistas brasileiros.
Parabéns a todos vocês. (Palmas.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 

Sr. Presidente, pelo Partido dos Trabalhadores e pelo 
Bloco...

A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – Sr. 
Presidente, o PSD vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PSBD vota “sim”. Nós agradecemos 
à Senadora Kátia Abreu e ao Senador Walter Pinhei-
ro. (Palmas.)

Como vota o PT?
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 

Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores sente-se 
sobejamente contemplado com o relatório do Senador 
Humberto e também pelo brilhante trabalho feito pela 

Comissão Parlamentar comandada por Randolfe e pelo 
companheiro Lindbergh. É importante salientarmos 
isto: a interação que nós tivemos, inclusive aqui com a 
Câmara dos Deputados, com a presença permanente 
da companheira Jandira Feghali.

Portanto, o PT encaminha o voto “sim”, Sr. Pre-
sidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PT encaminha o voto “sim”.

Senador Pedro Taques, como vota o PDT?
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 

“Sim”. O PDT vota “sim”, parabenizando os Senadores 
Randolfe e Lindbergh e o relatório do Senador Hum-
berto Costa.

Votamos “sim”, Sr. Presidente. 
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – O 

Democratas vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Ivo Cassol.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Sr. Presi-

dente, como disse a Senadora Ana Amélia, o PP vota 
“sim”. E, para encerrar aqui, no lugar do nosso discurso, 
convidaríamos o nosso rei da música, Roberto Carlos, 
para depois cantar a música aqui. Esses caras somos 
nós aqui. (Risos.)

Obrigado. 
O SR. WILDER MORAIS (Bloco/DEM – GO) – 

Sr. Presidente, a minoria, como Líder, também vota 
“sim” ao projeto. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Sr. Presidente, só para registro. Obviamente 
que o PSOL vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PSOL também vota “sim”.

O SR. WILDER MORAIS (Bloco/DEM – GO) – Sr. 
Presidente, como Líder da Minoria também votamos 
“sim” ao projeto. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Wilder Morais encaminha o 
voto como Líder da Minoria.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – O 
PSB vota “sim”, Sr. Presidente. Vamos ao voto. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PSB vota “sim”.

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) – 
O PSC vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PSC vota “sim”. (Palmas.)

Votação da Emenda nº 1 substitutiva, do Sena-
dor Humberto Costa, que tem preferência regimental, 
em turno único.
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As Srªs e os Srs. Senadores que concordam com 
o substitutivo, que aprovam o substitutivo permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

Aprovado. 
Continua o processo de votação. Nós vamos 

concluí-lo em seguida. 

Há, sobre a mesa, um parecer da Comissão Di-

retora oferecendo a redação final do vencido, que será 

publicado na forma regimental.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 

final do vencido:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Estando a matéria em regime de ur-
gência, passa-se a sua imediata apreciação em turno 
suplementar. 

Poderão ser oferecidas também em turno suple-
mentar emendas.

Temos sobre a mesa cinco emendas que serão 
lidas: 

Emenda ao art. 68, assinada pelo Senador Aloy-
sio Nunes Ferreira; 

Emenda nº 2, também do Senador Aloysio Nu-
nes Ferreira, que propõe alteração no § 1º do art. 98; 

Emenda nº 3, também do Senador Aloysio Nu-

nes Ferreira, que propõe uma nova redação para o § 

4º do art. 98; 

Emenda nº 4, que propõe uma alteração para o 

art. 5º da Lei nº 9.610, também do Senador Aloysio 

Nunes Ferreira;

E a Emenda nº 5, também do Senador Aloysio 

Nunes Ferreira, que pede para inserir emenda ao art. 

68 também da Lei nº 9.610.

São as seguintes as emendas na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Hum-
berto Costa, para que proceda a um rápido parecer 
sobre as emendas do Senador Aloysio Nunes.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, as Emendas de nº 1 e 5 têm conteúdo idêntico. 
Elas visam a obrigar as empresas...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Peço a atenção de todos para que nós 
possamos concluir o processo de votação.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Elas visam obrigar as empresas cinematográficas e de 
radiodifusão a entregar a relação completa das obras 
e fonogramas utilizados até o décimo dia útil de cada 
mês relativamente a relação a obras e fonogramas 
utilizados no mês anterior. 

A emenda confere maior prazo para a entrega 
das informações, evitando, assim, erros materiais que 
pudessem prejudicar os autores.

Somos pela aprovação.
A Emenda nº 2, também de Aloysio Nunes, subs-

titui a expressão “Ministério da Cultura” do nosso subs-

titutivo por “órgão da administração pública federal”, 
adequando o texto da lei à Constituição da República. 

Votamos também pela aprovação.
A Emenda de nº 3, de autoria do Senador Aloy-

sio Nunes, estabelece que a cobrança será sempre 
proporcional ao grau de utilização das obras e fono-
gramas pelos usuários, considerando a importância 
da execução pública no exercício de suas atividades 
e as particularidades de cada segmento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL. Fazendo soar a campainha.) – Sem in-
terromper o Senador Humberto Costa, eu só queria 
lembrar à Paula Lavigne que nós ficamos depois de 
fazer o registro fotográfico da visita dos artistas ao 
plenário do Senado Federal. Todos estão convidados, 
para cumprimentarem os Senadores.

Se V. Exª pudesse sintetizar...
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 

Essa emenda procura atender a um padrão internacio-
nal existente entre as associações de gestão coletiva.

Voto pela aprovação.
A Emenda nº 4 define o titular originário do di-

reito autoral como sendo o autor de obra intelectual, 
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o intérprete, o executante, o produtor fonográfico e as 

empresas de radiodifusão.

Votamos pela sua aprovação.

Portanto, meu voto é pela prejudicialidade da 
Emenda nº 1 e pela aprovação das Emendas nºs 2, 
3, 4 e 5.

É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O parecer do Senador Humberto Costa 
é pela prejudicialidade da Emenda nº 1 e favorável às 
demais emendas do Senador Aloysio Nunes Ferreira.

Vou colocar em votação.
Votação do substitutivo, sem prejuízo das emen-

das.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam 

como se encontram (Pausa.)
Aprovado.
Votação das emendas de parecer favorável. 

Os Senadores que aprovam permaneçam como 
se encontram (Pausa.)

Aprovado.
Votação das emendas de parecer contrário. Ou 

seja, pela prejudicialidade.
Os Senadores que aprovam permaneçam como 

se encontram (Pausa.)
Rejeitadas.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –Discussão da redação final. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir a redação final, 
declaramos encerrada a discussão da redação final.

Os Senadores que aprovam a redação final per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada a redação final.
A matéria vai à Câmara dos Deputados. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nós gostaríamos de agradecer a pre-
sença de todos.

Vamos suspender a sessão por alguns minutos 
para que possamos fazer o registro da visita dos ar-
tistas ao plenário do Senado Federal.

(A sessão é suspensa às 21 horas e 33 minu-
tos e reaberta às 21 horas e 44 minutos, sob a 
Presidência do Sr. Senador Renan Calheiros.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Está reaberta a sessão.

Pela ordem, o Senador Inácio Arruda.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
acabamos de votar uma das matérias mais importantes 
do Senado Federal – e digo do Congresso Nacional –, 
que foi exatamente a questão do Ecad, depois de um 
longo período. Ela passou por CPI, nós tivemos pro-
jetos que foram rejeitados, que foram abandonados 
no meio do caminho, até que a matéria contou com 
a persistência e o trabalho dos Senadores Randolfe, 
Lindbergh e do Senador Humberto. O Senador Hum-
berto, afinal, foi o Relator da matéria aqui, na última 
comissão, com muita sensibilidade e muito acerto, e 
conseguiu fazer com que todos nós votássemos, una-
nimemente, a matéria do Ecad.

Aqui nós estamos com uma pendência já de lon-
go tempo, que é o problema do projeto de lei de anistia 
dos Correios. São trabalhadores, são profissionais. Há 
um debate entre nós.

Nós estamos aqui, às 22 horas praticamente, 
faltando 15 minutos para 10 da noite. Foi um dia ex-
tensivo. Agora, é preciso tratar da matéria, é preciso 
resolver a matéria.

A matéria veio aprovada da Câmara dos Depu-
tados, passou por várias comissões na Câmara. Aqui, 
nesta Casa, fui o Relator, discuti com... Falta discu-
tirmos apenas com o atual Presidente dos Correios, 
porque com todos os outros discutimos, inclusive com 
o Ministro das Comunicações anterior.

Acertamos, com uma carta de recomendação 
favorável à aprovação. Aliás, duas cartas: uma, do 

Ministro das Comunicações, Hélio Costa, e outra, do 
Presidente dos Correios à época. É evidente que o 
quadro da composição ministerial mudou. Mudou o 
ministro e também mudou o Presidente dos Correios.

Surgiu aqui, entre nós, uma solicitação do Pre-
sidente dos Correios para dialogar. Eu sou o Relator, 
já apresentei meu relatório. O relatório já foi votado na 
comissão e resta a votação do Plenário. Já não é mais 
da responsabilidade direta, digamos assim, do Relator; 
é o Plenário que tem que decidir.

Eu considero a matéria importante. É claro que 
se o Governo diz que há números que extrapolam a 
sua capacidade, eu tenho toda a tranquilidade de ou-
vir e dialogar, porque é sempre o papel do Parlamento 
decidir com o diálogo sempre muito aberto. O Senador 
Humberto Costa, ao fazer o seu parecer, ouviu e dia-
logou até o último minuto. Acho que é assim que deve 
ser a postura de qualquer um de nós, mas sempre com 
aquela atitude muito respeitosa com setores que são 
tão importantes para a nossa vida.

(Soa a campainha.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Nós estamos tratando de trabalhadores que têm causas, 
têm questões que levantaram para nós, e cabe a nós 
tomarmos a decisão. Acho que temos que ter espírito 
aberto, mas temos também que responder positivamen-
te no sentido de que vamos decidir sobre a matéria.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu acho que V. Exª está se referindo 
ao próximo item da pauta.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Claro. É o próximo item que tem a ver com que tra-
balhadores...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 11 da pauta...

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – 
Sr. Presidente, há um item aí...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. 
Sem revisão do orador.) – Em relação ao empréstimo 
do Estado do Maranhão, aprovado pela Comissão de 
Assuntos Econômicos e por este Plenário, houve uma 
pequena retificação – está na mesa –, e eu acho que 
seria importante tratarmos desse assunto. Então, faço 
esse pedido a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a intervenção de V. 
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Exª e vamos adotar os procedimentos necessários para 
que possamos hoje apreciar também essa matéria.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem revi-
são da oradora.) – Presidente, eu queria reforçar esse 
pedido do Senador Lindbergh, porque, no dia da vota-
ção na CAE, também havia solicitado que houvesse 
urgência para a votação dessa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos e vamos atender 
também à recomendação de V. Exª.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sou de plena con-
cordância com a votação da retificação do projeto do 
Maranhão.

Sobre o que coloca aqui o Senador Inácio Arru-
da, queria informar que, dentro desse entendimento, 
o Presidente dos Correios se dispõe, já na terça-feira, 
a tratar aqui não só com o Relator, mas também com 
outros Parlamentares, para que possamos buscar as 
condições de o novo Presidente da Empresa tomar 
ciência e, com isso, apresentar o seu posicionamento.

Quero, aqui, apresentar a minha concordância 
com o encaminhamento sob esse entendimento, a 
exemplo do que fizemos com o Ecad, que era uma 
matéria, também, com muitas dificuldades.

Quero aqui parabenizar tanto o Senador Randolfe 
quanto o Senador Humberto Costa, Relator, que traba-
lhou com todos eles, e todos os Líderes, todos nós que 
aqui aprovamos essa matéria com o apoio dos partidos.

Então, vejam só, a ideia é a de que possamos 
aqui recebê-lo na terça-feira, como disse o Senador 
Inácio. Ele disse que não teve essa oportunidade e já 
havia nos cobrado aqui. Por conta disso, tivemos esse 
diálogo com o Presidente, que se dispôs a vir à Casa 
para tratar sobre o tema.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Inácio propôs o adiamen-
to da...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Não propus o adiamento. A minha proposta é a de que 
tratemos a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Inácio não propôs o adia-
mento, não.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Há uma solicitação do Senador Wellington.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Isso, para poder...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Queria somente ler o item da pauta para 
que possamos proceder à...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Claro.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Exatamente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 11:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 83, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara nº 83, de 2007, (na casa de origem), de 
autoria da Deputada Maria do Rosário, que altera 
a Lei nº 11.282, de 23 de fevereiro de 2006, que 
anistia os trabalhadores da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos – ECT punidos em razão 
da participação em movimento grevista.

O parecer do Senador Inácio Arruda é favorável, 
sob nº 204, de 2008, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Agora, concedo a palavra para...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 

Presidente, só para esclarecer que, na verdade, aqui, 
o entendimento não é de retirar da pauta; é de fazer o 
adiamento. Só para ficar claro.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 
PB) – Pela Liderança do PSDB, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não há requerimento de adiamento 
sobre a mesa. Nós aguardamos o requerimento de 
adiamento.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – O.k. 
Farei, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Cássio Cunha Lima, pela Li-
derança do PSDB.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB. 

Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Acredito que 
estamos testemunhando, neste instante, dois momen-
tos muito distintos. O Senado se mobiliza, de forma 
justa e correta, para atender os artistas brasileiros, 
que estiveram, até bem pouco tempo atrás, sentados 
naquela tribuna, bem acolhidos por todos nós. Mas não 
é possível que este Plenário vire as costas para esses 
brasileiros que estão aqui em cima...

(Manifestação das galerias.)
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O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB) 
– ... e que são tão artistas quanto, tão valorosos quan-
to, porque, pelas mãos desses trabalhadores, nós e os 
que ali estiveram há poucos instantes recebemos cor-
respondências, recebemos encomendas, CDs, discos.

Com a mesma sensibilidade que o Senado da 
República tratou os artistas brasileiros, haverá de tra-
tar, com igual respeito, os trabalhadores dos Correios.

(Manifestação das galerias.)

(Soa a campainha.)

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB) 
– E o PSDB encaminha “sim” na votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Cícero Lucena.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. Sem 

revisão do orador.) – Só somando às palavras do…

(Interrupção do som.)

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
… Senador Cássio, que falou em nome (Fora do mi-
crofone.) da Liderança do PSDB.

Eu compreendo que esses trabalhadores aqui 
estão, desde o começo da tarde, na expectativa de ver 
votada essa matéria, que estava pautada. Aguardaram 
com paciência a inclusão justa da votação do Ecad, 
que não estava na pauta, mas, em um acordo, assim 
foi feito e procedido, e esta Casa agiu de forma rápida 
e eficiente. Esses trabalhadores estão, de forma ordei-
ra, esperando o resultado justo, relatado pelo Senador 
Inácio Arruda, no sentido de que esta Casa, que está 
ouvindo o eco das ruas, possa também ouvir e acatar 
o eco desses trabalhadores, Presidente.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Espero que a Casa aja dessa mesma forma.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Pedro Taques. Em seguida, 
Senador Rodrigo Rollemberg.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. 
Presidente.

Na mesma linha daqueles que me antecederam, 
falando em nome do PDT, nós temos que votar. E eu 
concordo, pelo PDT, com esta votação. Não podemos 
tratar estas situações de forma diferente.

Nós tivemos um dia muito bom na Casa, com o 
relatório brilhante do Senador Humberto Costa. E nós 
precisamos votar, também, o caso desses brasileiros 
que estão aqui.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF.Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, eu poderia fazer minhas as palavras do Sena-
dor Cássio Cunha Lima. Acho que ele expressou, de 
forma absolutamente correta, esse momento. É uma 
questão de respeito votarmos esse projeto que se 
encontra na pauta, em respeito aos brasileiros dessa 
instituição reconhecida por todos nós, os Correios, que 
fazem chegar as comunicações e as correspondências 
aos brasileiros.

Portanto, nós também queremos votar a matéria. 
Encaminhamos “sim”, pela matéria.

(Manifestação das galerias.)

(Soa a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda.

Há um requerimento, sobre a mesa, que propõe 
o adiamento da discussão para a próxima quarta-feira, 
dia 10/07, requerimento assinado.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 757, DE 2013

Adiamento da discussão para determina-
do dia.

Nos termos do art. 279, inciso III, do Regimento 
Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto 
de Lei da Câmara nº 83/2007. A fim de ser feita na 
sessão da próxima quarta-feira dia 10-7.

Sala das Sessões, – Senador Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, sou eu quem assino, pela Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 
revisão do orador.) – Eu devo só dizer que não estamos 
propondo aqui a rejeição da matéria nem a retirada de 
pauta; vamos mantê-la na pauta.

Agora, o que foi colocado pelo próprio Relator? 
Ele não teve a oportunidade de tratar desse tema com 
o Presidente dos Correios. O que houve da parte do 
Presidente dos Correios? A disposição de vir, na pró-
xima terça-feira, para tratar do tema. Então, o que nós 
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estamos pedindo? Que haja, até a próxima quarta-feira, 
a suspensão, o adiamento da votação, melhor dizendo, 
para que na terça possamos ter esse encontro com o 
Presidente dos Correios.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos colocar o requerimento em 
votação.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 
PB) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Cássio Cunha Lima.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB. 
Sem revisão do orador.) – Apenas para esclarecimen-
to. O Líder do PT pede o adiamento desta votação, é 
isso o que está requerido?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento, na forma do art. 279, in-
ciso III, do Regimento Interno, requer o adiamento da dis-
cussão da matéria para a próxima quarta-feira, dia 10/07.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB) 
– Desde já, o PSDB vota contra o requerimento e cla-
ma para que possamos votar essa matéria ainda hoje.

(Manifestação das galerias.)

(Soa a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos submeter o requerimento 
à votação.

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Requerimento rejeitado, com os votos da Sena-
dora Vanessa Grazziotin, do Senador Inácio Arruda, do 
Senador Rodrigo Rollemberg, da Senadora Lídice da 
Mata, do Senador Pedro Taques, do Senador Cássio 
Cunha Lima, do Senador Cícero Lucena, da Senadora 
Lúcia Vânia e da Senadora Ana Amélia.

Fica, portanto, transferida a apreciação dessa 
matéria....

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Fora do microfone.) – Não. É o contrário.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não, não. O requerimento foi aprova-
do contra...

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Fora do microfone.) – Foi rejeitado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg, eu queria 
só pedir a V. Exª para não... Nós estamos encaminhando 
a votação do requerimento, que foi rejeitado pelo voto 
da maioria dos partidos. Se V.Exª ou qualquer outro 
Senador contesta a votação, peça verificação nominal. 

É o que o Regimento manda fazer! Não é para ficar 
levantando a mão e dizendo o contrário.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – Não, Sr. Presidente, eu só quero um escla-
recimento. V. Exª está dizendo que o requerimento foi 
rejeitado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento foi rejeitado pelo voto 
dos Líderes partidários. E V. Exª...

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – Foi rejeitado. Então, nós vamos votar a maté-
ria. É isso? Porque o requerimento era de adiamento 
e foi rejeitado.

(Manifestação das galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento – agradeço a V. Exª –, 
pelo voto dos Líderes partidários, em votação simbó-
lica – se quiserem, nós conferimos –, foi aprovado.

Agora, os Srs. Senadores, na forma do Regi-
mento...

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 
PB) – Verificação, então, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os Srs. Senadores podem pedir veri-
ficação.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 
PB) – Vamos fazer a verificação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Cássio Cunha Lima pede a 
verificação de votação, com o apoiamento do Senador 
Cícero Lucena.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Presi-
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pela ordem, concedo a palavra ao Se-
nador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Deixe-me tentar ajudar no en-
caminhamento. Eu estou entendendo tudo o que está 
acontecendo. Os senhores que estão aqui sabem do 
compromisso que temos com os senhores e sabem do 
compromisso que tem a Ministra Maria do Rosário, mas a 
forma que está sendo encaminhada aqui não vai ajudar.

Nós temos de sair daqui... Aqui não há como vo-
tar, porque não há quórum. Temos de sair daqui com 
o compromisso de que iremos votar na quarta... É 
isto o que nos interessa: o compromisso de que será 
votado na quarta. É o que interessa a todos vocês 
neste momento. Aqui, como não há quórum, pede-se 
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verificação e não será aprovado. Não há como! Não 
há quórum aqui.

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT– RS) – Isso é 
fato e é real.

Eu prefiro, e muito – vocês todos me conhecem, 
e é muito melhor –, que tenhamos a certeza de que, 
na quarta-feira que vem, a matéria vai ser votada aqui 
neste plenário. Vota-se a matéria e aí, com certeza, 
ela será aprovada. De pronto, eu adianto a vocês que 
eu farei o encaminhamento pela aprovação da maté-
ria na quarta-feira. Esse é o melhor caminho e podem 
ter certeza.

(Manifestação das galerias.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente.

(Soa a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os senhores são muito bem convidados, 
mas é preciso que deixem a sessão se desdobrar em 
silêncio. É o que manda o Regimento da Casa.

O que o Senador Paulo Paim disse – eu queria, 
mais uma vez, reforçar – é que, em havendo, a esta 
hora, um pedido de verificação, como foi solicitado 
pelos Líderes como consequência do requerimento, 
o requerimento, por falta de quórum, o que é óbvio, 
vai ficar prejudicado.

Então, o que o Senador Paim propôs foi um acor-
do, para que nós possamos manter esse projeto na 
pauta para a próxima quarta-feira, dia 10.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, é justa a proposta do Senador Paim, 
todo mundo conhece o seu compromisso. Acho que 
dá para se fazer, sim, um acordo para garantir que na 
próxima quarta-feira a matéria seja votada. Acho que 
este é o melhor caminho para que não se coloque em 
prejuízo a causa dos trabalhadores dos Correios.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Nós estamos de acordo com o encaminhamento 
do Senador Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria pedir desculpas ao Senador 
Rodrigo Rollemberg e aos outros Srs. Senadores, por-
que, realmente, em função do cansaço...

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, eu 
compreendo o seu cansaço e vejo que V. Exª realmen-
te tem todo o interesse em ajudar os trabalhadores, 
como é o interesse do Senador Paulo Paim, como é o 
interesse dos outros Senadores que me antecederam.

Agora, eu vejo na sugestão do Senador Paulo 
Paim o melhor caminho. Na verdade, o único caminho 
que nos sobrou numa hora dessa da noite, com pou-
cos Senadores em plenário, para que a gente possa 
realmente realizar essa votação na quarta-feira, dando 
tranquilidade para esses trabalhadores.

Então, acredito que a proposta do Senador Paulo 
Paim, sempre pensando nos mais humildes, sempre 
pensando naqueles que... Realmente, o Senador Paulo 
Paim é conhecido nacionalmente por isso.

Senador Paulo Paim, então na quarta-feira eu 
apoio a sua proposta.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nós agradecemos ao Senador Gim 
Argello.

Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 

PB) – Sr. Presidente, é sempre bom lembrar que essa 
matéria já passou pela Câmara.

Confiamos no compromisso firmado pelo Líder 
do PT para que haja disposição de votar na próxima 
quarta-feira, não há desconfiança quanto a isso. Mas 
há de se registrar que poderíamos perfeitamente, com 
o quórum que está no painel, votar simbolicamente a 
matéria e resolver a questão em definitivo hoje.

Como as manifestações das Lideranças foram 
no sentido da aprovação do requerimento pelo adia-
mento da votação, esta Liderança do PSDB pede a 
verificação do quórum, como determina o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu queria 
apenas manifestar que acho que o entendimento pro-
posto teve um encaminhamento para um entendimento 
político definitivo na quarta-feira, mesmo que o Partido 
Progressista seja favorável ao projeto relatado pelo Se-
nador Inácio Arruda. Mas penso que a construção posi-
tiva em favor da causa dos funcionários anistiados dos 
Correios é uma causa socialmente justa, e o Senador 
Paulo Paim foi muito feliz na condução desse processo.

Então, quarta-feira é o limite máximo. Eu e o Se-
nador estaremos juntos para votar favoravelmente ao 
projeto. Mas daremos o tempo para que venha o Pre-
sidente da ECT prestar os esclarecimentos necessá-
rios nessa matéria.

Acho que assim a categoria será atendida, porque 
é preferível aguardar quatro dias e ganhar uma causa 
do que não ganhar quatro dias e perder uma causa.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero re-
gistrar que a posição da Bancada do PSB era de votar 
essa questão hoje, em respeito a esses trabalhadores, 
depois de tudo o que passamos. Fizemos o maior esforço 
para votar o projeto importante dos artistas, queríamos 
dar o mesmo tratamento aos trabalhadores dos Correios 
que estão aqui. Há uma visível falta de quórum. Se hou-
ver verificação de quórum, a sessão vai cair.

Como disse muito bem o Senador Paulo Paim, 
que goza de toda credibilidade, como todos os Sena-
dores, aqui, confiando sempre na palavra do nosso 
Líder, Senador Wellington Dias, nós acompanhamos 
o acordo no sentido de que o projeto permaneça na 
pauta e possa ser apreciado na próxima quarta-feira.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.

Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para reafirmar, 
como está no requerimento: mantém-se a urgência, 
mantém-se na pauta. O que nós estamos pedindo é, 
apenas, na terça-feira, ter esse encontro com o presi-
dente dos Correios, e ele volta à pauta na quarta-feira.

É isso que estamos colocando aqui. Ninguém 
está tentando fugir. Eu acho que esse é o melhor en-
caminhamento.

E agradeço aqui aos Líderes. Faço um apelo ao 
Líder Cássio Cunha Lima, até porque temos uma ma-
téria do Maranhão que acho importantíssima também, 
e que possamos votar na próxima quarta-feira.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Pedro Taques.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, é apenas para 
acompanhar o compromisso assumido pelo Senador 
Wellington Dias, como Líder, e o Senador Paulo Paim, 
que nós todos reconhecemos como um dos Senadores 
que mais batalha, trabalha nessa questão.

Então, o PDT, Sr. Presidente, concorda com o 
adiamento até quarta-feira.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.

A matéria constará da Ordem do Dia de quarta-
-feira, como combinado pelos Líderes partidários. 

Nós agradecemos a presença de todos os se-
nhores.

Nós tínhamos assumido o compromisso de sus-
pender a sessão. Suspendemos a sessão, reabrimos 
a sessão, apreciamos o requerimento e fica, portan-
to, o compromisso de votarmos a matéria na próxima 
quarta-feira, dia 10.

Nós temos ainda dois itens, Srs. Senadores. O 
primeiro é uma retificação que foi pedida aqui pelo 
Senador Lindbergh. Esse projeto de empréstimo já 
foi aprovado, mas foi publicado de maneira incorreta, 
equivocadamente. Então é necessário aprovarmos a 
retificação do empréstimo do Maranhão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item extrapauta:

Mensagem 265, de 2013, da Presidente da Re-
pública Dilma Rousseff: 

Nos termos do art. 52, incisos V, VII e VIII, da 
Constituição Federal, proponho a V. Exªs a retificação 
da Resolução nº 25, de 2013.

É a seguinte a Mensagem, na íntegra:

MENSAGEM Nº 265

Senhores Membros do Senado Federal
Nos termos do art. 52, incisos V, VII e VIII, da Cons-

tituição, proponho a Vossas Excelências a retificação da 
Resolução nº 25, de 2009, que autorizou a contratação 
de operação de crédito externo, com garantia da Repú-
blica Federativa do Brasil entre o Estado do Maranhão e 
o Bank of America N.A. (BofAML), no valor de até Us$  
661.967.121.34 (seiscentos e sessenta e um milhões, 
novecentos e sessenta e sete mil, cento e vinte e um 
dólares Dops Estados Unidos da América e trinta e 
quatro centavos, destinado à quitação do Resíduo das 
Dívidas constituídas pelo Estado em razão das – Leis 
Federais nº 8.727, de 1993 e nº 9.496, de 1997.

Brasília, 3 de julho de 2013. – Dilma Rousseff.

É o seguinte o item extrapauta:

Retificação do Projeto de Resolução nº 42, de 
2013, que autoriza o Estado do Maranhão a contratar 
operação de crédito externo, com garantia da União, 
com o Bank America, N.A./Merryl Lynch (BofaAML), no 
valor de até US$661.967.121,34 (seiscentos e sessenta 
e um milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento 
e vinte um dólares dos Estados Unidos da América, e 
trinta e quatro centavos).

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação a retificação.

Os Srs. Senadores que aprovam a retificação 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada a retificação.
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Serão publicadas a redação final e a Resolução 
nº 25, de 2013.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Por fim, vamos submeter à votação um 
requerimento que propõe, assinado pelos Líderes par-
tidários, um calendário especial... Aliás, é a urgência, 
desculpem-me. 

Requerimento 356, de 2013, lido na sessão 
de 23 de abril último, das Lideranças partidárias, que 
propõe urgência para o Projeto de Lei do Senado 764, 
para as ZPEs.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento, a matéria entra na 

pauta da sexta-feira, dia 5/07.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, há também uma 
urgência requerida pelo Senador Ricardo Ferraço, no 
início da sessão de hoje, para o PLC. É um requeri-
mento do Senador Ricardo Ferraço.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É o PLC da Presidente da República.

Nós já votamos a urgência.
Não havendo mais nada a tratar...
Senador Rodrigo Rollemberg, mais uma vez, 

desculpe a V. Exªs porque nós colhemos os votos e 
na hora de...

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Sem revisão do orador.) – Está desculpado, Sr. 
Presidente.

Eu quero fazer uma solicitação. Dentro dessa 
pauta que V. Exª está propondo para quinta-feira e 
sexta-feira, como entendo que é um projeto de con-
senso, foi aprovado na Comissão de Desenvolvimento 
Regional, relatado pela Senadora Lúcia Vânia, é o PLS 
410, de 2012, que acrescenta à Região Integrada de 
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride) 
os Municípios de Alto Paraíso, São João d’Aliança e 
Gameleira de Goiás, eu sugiro a V. Exª que aprovemos 
o requerimento de urgência, para que possa ser colo-
cado na pauta de amanhã ou de sexta-feira.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Lúcia Vânia.

A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero reiterar 
o pedido que eu fiz em relação aos papiloscopistas, 
porque há também um pedido de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós poderemos votar os requerimentos 
de urgência sugeridos amanhã, ou poderemos votar 
hoje, se esse for o desejo.

O processo ainda não está aqui, mas eu assumo 
com V. Exªs o compromisso de que nós apreciaremos 
esse requerimento na sessão de amanhã.

São as seguintes as matérias não apreciadas 
e transferidas para a próxima sessão delibe-
rativa ordinária:

1 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 57, DE 2010 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 428/2013)

Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010 (nº 
252/2007, na Casa de origem, do Deputado Gil-
mar Machado), que altera a Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para disciplinar 
o rateio entre empregados da cobrança adicio-
nal sobre as despesas em bares, restaurantes, 
hotéis, motéis e estabelecimentos similares.
Pendente de pareceres da CMA, CCJ, CDR 
e CAS.

2 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 248, DE 2013 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 724, de 2013)

Projeto de Lei do Senado nº 248, de 2013, do 
Senador Renan Calheiros, que institui o Progra-
ma Passe Livre Estudantil, de âmbito nacional.
Pendente de pareceres da CE e CAE.

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 42, DE 2012

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo 
como primeiro signatário o Senador Sérgio 
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos 
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Vala-
dares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloy-
sio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo 
Lopes e a Senadora Ana Rita.
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4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 89, DE 2011

Quinta e última sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 89, de 2011, tendo como primeiro signatário 
o Senador Walter Pinheiro, que acrescenta § 
2º ao art. 52 da Constituição Federal, para es-
tabelecer que os ocupantes de cargo público 
que tiverem sua escolha aprovada previamente 
pelo Senado Federal, nos termos do art. 52, III, 
f, devem comparecer a essa Casa, anualmen-
te, para prestar contas de suas atividades nos 
respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 86, DE 2011 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

Requerimento nº 176, de 2013) 
(Tramitam em conjunto as  

Propostas de Emenda à Constituição 
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
86, de 2011, tendo como primeira signatária 
a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria os 
Tribunais Regionais Federais da 6ª Região, 
com sede em Manaus e jurisdição no Esta-
do do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as 

Propostas de Emenda à Constituição 
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
Requerimento nº 176, de 2013)

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
46, de 2012, tendo como primeiro signatário 

o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27 
do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias para criar o Tribunal Regional Federal 
da 6º Região, com sede em Belém e jurisdi-
ção nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão 
e Tocantins.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as  

Propostas de Emenda à Constituição 
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
Requerimento nº 176, de 2013)

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
61, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal 
Regional Federal com jurisdição nos Estados 
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede 
na cidade de Fortaleza.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 7, DE 2013

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
7, de 2013, tendo como primeiro signatário o 
Senador José Sarney, que acrescenta artigo 
ao Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias para vincular a duração dos benefícios 
fiscais concedidos às Áreas de Livre Comércio 
(ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vi-
gência da Zona Franca de Manaus.
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Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto 
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 123, DE 2011

Segunda sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos 
Deputados, tendo como primeiro signatário o 
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alí-
nea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição 
Federal, instituindo imunidade tributária sobre 
os fonogramas e videofonogramas musicais 
produzidos no Brasil contendo obras musicais 
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou 
obras em geral interpretadas por artistas bra-
sileiros bem como os suportes materiais ou 
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Eunício Oliveira, favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta, 
com voto vencido do Senador Eduardo Braga.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 32, DE 2010

Primeira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
32, de 2010, tendo como primeiro signatário o 
Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e 
111-A da Constituição Federal, para explicitar 
o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do 
Poder Judiciário, alterar os requisitos para o 
provimento dos cargos de Ministros daquele 
Tribunal e modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

12 
REQUERIMENTO Nº 602, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
602, de 2013, do Senador Francisco Dornelles, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Sena-
do nº 341, de 2012, além das Comissões cons-
tantes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos.

13 
REQUERIMENTO Nº 603, DE 2013

Votação, em turno único, dos Requerimentos 
nºs 603, 2013, do Senador Ciro Nogueira, soli-
citando a tramitação conjunta dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 142, de 2003; 52, de 2010; 
341, de 2012 (que já se encontra apensado 
aos Projetos de Lei do Senado nºs 752, de 
2011; 69 e 179 de 2012); 162 e 175, de 2013, 
por regularem matéria correlata (Planos de 
Benefícios da Previdência Social).

14 
REQUERIMENTO Nº 604, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
604, de 2013, do Senador José Pimentel, so-
licitando a tramitação conjunta do Projetos de 
Lei do Senado nºs 142, de 2003; com o 341, 
de 2012 (que já se encontra apensado aos 
Projetos de Lei do Senado nºs 752, de 2011; 
69 e 179 de 2012); 162 e 175, de 2013, por 
regularem matéria correlata (Planos de Bene-
fícios da Previdência Social).

15 
REQUERIMENTO Nº 712, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
712, de 2013, do Senador Ricardo Ferraço, so-
licitando a tramitação conjunta das Propostas 
de Emenda à Constituição nºs 20, de 1999; 
90, de 2003; 74 e 83, de 2011; 33, de 2012; 
e 21, de 2013, por versarem sobre matérias 
correlatas (idade para imputabilidade penal).

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, projetos que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os projetos que acabam de ser lidos se-
rão publicados e remetidos às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência do Senado Federal re-
cebeu expediente, do Senador Cícero Lucena, refe-
rente ao Requerimento nº 440, de 2013, de missão, 
por meio do qual relata participação de diligência da 
Subcomissão Permanente de Acompanhamento da 
Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2013, na 
cidade de Recife/PE e Salvador/BA, no período de 12 
a 24 de maio de 2013.

O Expediente vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.

É o seguinte o Expediente:

RELATÓRIO VIAGEM À RECIFE E SALVADOR 
(CMACOPALIM)

Ao cumprimentá-lo, apresento breve relato da 
viagem à Recife e Salvador, realizada entre os dias 
12 a 24 de maio próximo passado.

Nesta missão de diligências e fiscalização, ini-
ciada ainda na tarde de 22 de maio em Brasília, com 
a visita ao Estádio Nacional, que já encontrava-se 
pronto e devidamente aprovado em jogo teste, onde 
só foi verificada a necessidade de se realizar poucos 
ajustes para que tudo esteja em perfeitas condições 
para o jogo de abertura da Copa das Confederações 
da FIFA, já no próximo mês.

Em seguida a Subcomissão seguiu para a cidade 
de Recife, onde em 23 de maio, acompanhados pelo 
Secretário do Governo do Estado, visitamos a Arena 
Pernambuco que já se encontrava concluída e em plena 
capacidade para receber os jogos programados para 
a Copa das Confederações da FIFA.

Cabe ressaltar, que as obras de mobilidade ur-
bana e as de infraestrutura ainda estão em execução, 
mas sem previsão de término.

No dia 24 do mesmo mês, a Subcomissão acom-
panhada do Secretário da Copa do Estado da Bahia 
e da Senadora Lídice da Mata, esteve na Arena Sal-
vador (Fonte Nova), que também já estava em plena 
capacidade de funcionamento.

Assim como em Recife, em Salvador a constru-
ção e a gestão da arena foi objeto de Parceria Público 
Privada (PPP).

No que tange as obras estruturantes e de mo-
bilidade, estas seguem em ritimo lento e preocupan-
te, haja vista que resta pouco tempo para a Copa do 
Mundo de 2014.

Gostaria de mencionar, ainda, minha preocupação 
quanto ao endividamento dos Estados que irão sediar 
os eventos relacionados com a Copa e as Olimpíadas, 

já que os empréstimos concedidos atingem cifras bas-
tante significativas.

Foi de extrema importância a ida da Subcomis-
são (CMACOPALIM) às cidades sede mencionadas, 
principalmente para que possamos traçar um cenário 
real do legado que estes eventos irão deixar para a 
população dessas localidades.

Atenciosamente, – Senador Cícero Lucena, 
PSDB/PB.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência do Senado Federal re-
cebeu expediente, do Senador Cícero Lucena, refe-
rente ao Requerimento nº 493, de 2013, de missão, 
por meio do qual relata participação na Reunião da 
Comissão de Seguridade e Cidadania, Terrorismo e 
Crime, na cidade de Havana, Cuba, nos dias 6 e 7 de 
junho de 2013.

O Expediente vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.

É o seguinte o Expediente:

RELATÓRIO VIAGEM À CUBA

Ao cumprimentá-lo, apresento breve relato da 
viagem à Cuba, realizada nos dias 6 e 7 de junho do 
corrente ano.

A convite do Parlamento Latino Americano, a 
comitiva do Senado Federal participou das reuniões 
das comissões de Seguridade e Cidadania, Combate 
e Prevenção ao Narcotráfico, Terrorismo e Crime Or-
ganizado e de Saúde, na cidade de Havana, em Cubá.

Na reunião da Comissão de Saúde, realizada no 
evento, participei de debates sobre o financiamento 
da saúde, a interiorização dos médicos tanto no Bra-
sil, como em demais países e sobre o intercâmbio de 
médicos entre os países e a  necessidade de um teste 
para revalidação dos diplomas dos seus respectivos 
diplomas.

Foi de extrema importância a participação dessa 
delegação do Senado Federal em todos os encontros 
em Cuba para, cada vez mais, aproximarmos e o apro-
fundarmos as relações com aquele país.

Atenciosamente, – Cícero Lucena, Senador 
PSDB/PB.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência do Senado Federal re-
cebeu o Ofício nº 69, do Senador João Capiberibe, 
referente ao Requerimento nº 546, de 2013, de mis-
são, por meio do qual relata participação no 1º GLOBE 
Natural Capital Summit, na cidade de Berlim, Alema-
nha, no período de 6 a 8 de junho de 2013.

O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
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É o seguinte o Ofício:

OF. Nº 69/2013 GSJCAP

Brasília, 2 de julho de 2013

Assunto: Relatório de viagem à Berlim, Alemanha.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 
Federal,

Com a estrita observância das regras constitu-
cionais e infraconstitucionais relativas à lisura dos atos 
da Administração Pública, envio a Vossa Excelência, 
o relatório de viagem internacional à Berlim por mim 
realizada, a convite da Globe Internacional.

Na oportunidade, renovo protestos de estima e 
consideração .

Atenciosamente, _ Senador João Capiberibe 
PSB/AP

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência designa, como membros 
titulares, os Deputados Lucio Vieira Lima e Renan Filho, 
em substituição, respectivamente, aos Deputados Edu-
ardo Cunha e Marcelo Castro e, como membros suplen-
tes, os Deputados Eduardo Cunha e Marcelo Castro, em 
substituição, respectivamente, aos Deputados Darcísio 
Perondi e Edinho Araújo, para integrarem a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória 
nº 610, de 2013, conforme o Ofício nº 793 de 2013, da 
Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados.

O ofício será encaminhado à Comissão Mista 
para ser juntado ao processado da matéria.

É o seguinte o Ofício:

Of./GAB/I/nº 793

Brasília, 3 de julho de 2013

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência a relação dos no-

mes dos Deputados do Partido do Movimento Demo-
crático Brasileiro – PMDB, que comporão a Comissão 
Especial destinada a apreciar a Medida Provisória nº 
610, de 4 de abril de 2013, em substituição aos ante-
riormente indicados.

Titulares Suplentes
Lucio Vieira Lima Eduardo Cunha
Renan Filho Marcelo Castro

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro-
testos de estima e elevada consideração. – Deputado 
Eduardo Cunha Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência designa, como membros 

titulares, os Deputados Janete Rocha Pietá e Zezéu Ri-
beiro, em substituição, respectivamente, aos Deputados 
José Guimarães e Valmir Assunção, e, como membros 
suplentes, os Deputados Érika Kokay e Odair Cunha, 
em substituição, respectivamente, aos Deputados Sibá 
Machado e Luiz Couto, para integrarem a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provi-
sória nº 620, de 2013, conforme o Ofício nº 606, de 
2013, da Liderança do PT na Câmara dos Deputados.

O ofício será encaminhado à Comissão Mista 
para ser juntado ao processado da matéria.

É o seguinte o Ofício:

OF nº 606/GAB-LidPT

Brasília – DF, 3 de julho de 2013.

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência 

para indicar como membros titulares os (as) deputa-
dos (as) Janete Pietá (PT/SP) e Zezéu Ribeiro (PT/
BA) e como membros suplentes os (as) deputados (as) 
Érika Kokay (PT/DF) e Odair Cunha (PT/MG), para a 
Comissão Mista destinada a analisar a MP nº 620/13, 
que “altera a Lei nº 12.793, de 2 de abril de 2013, para 
dispor sobre o financiamento de bens de consumo du-
ráveis a beneficiários do Programa Minha Casa Minha 
Vida, constitui fonte adicional de recursos para a Cai-
xa Econômica Federal, altera a Lei nº 12.741, de 8 de 
dezembro de 2012, que dispõe sobre as medidas de 
esclarecimentos ao consumidor, para prever prazo de 
aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.078, de 
11 de novembro de 1990, e dá outras providências.

Atenciosamente, – Deputado José Guimarães 
– PT/CE, Líder da Bancada na Câmara

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência designa o Deputado Ale-
xandre Leite, para integrar, como membro suplente, 
a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização – CMO, conforme o Ofício nº 183, de 
2013, da Liderança do DEM, na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 183-L-Democratas/13

Brasília, 2 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Alexandre 

Leite para integrar, como membro suplente, a Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 
em vaga existente.

Respeitosamente, – Deputado Ronaldo Caiado 
Líder do Democratas.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência designa o Senador Ri-
cardo Ferraço, como membro titular, para integrar a 
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito criada pelo 
Requerimento nº 4, de 2011-CN, conforme o Ofício 
nº 210, de 2013, da Liderança do PMDB no Senado 
Federal.

É o seguinte o Ofício:

OF. GLPMDB nº 210/2013

Brasília, 3 de julho de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, 

comunico, nos termos regimentais, a indicação do Se-

nado Ricardo Ferraço, como membro titular, na Comis-
são Parlamentar Mista de Inquérito, com a finalidade 
de investigar a situação de violência contra a mulher 
no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do 
poder público com relação à aplicação de instrumen-
tos instituídos em lei para proteger as mulheres em 
situação de violência.

Na oportunidade, renovo votos de apreço e consi-
deração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB 
e do Bloco da Maioria

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimento que será 
lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento que acaba de ser lido 
será encaminhado à Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 759, DE 2013

Requeiro, nos termos regimentais, seja apresen-
tado pelo Senado Federal, voto de pesar pelo faleci-
mento da Senhor Ruy Cesar, apresentando condo-
lências à família.

Justificação

Em 28 de junho próximo passado, faleceu em 
Salvador, aos 57 anos, Ruy César, ex-presidente da 
União Nacional dos Estudantes (UNE), um dos prin-
cipais líderes estudantis brasileiros que atuou no mo-
vimento de reconstrução da UNE, durante o período 
da ditadura militar (1964-1985). 

Em 1979 tornou-se o primeiro presidente da en-
tidade pós sua reorganização.

Escreveu um capitulo importante na história do 
movimento estudantil, com sua liderança e nos deixa 
exatamente em um momento em que a juventude volta 

às ruas, representando o vigor dessa participação na 
mudança dos rumos do nosso País.

Formando em Comunicação Social pela Universi-
dade Federal da Bahia (UFBA), dedicou-se ao estudo 
da Psicologia e Pedagogia Infantil. Em 1982, fundou 
a Casa Via Magia com a missão de promover a coo-
peração cultural e o desenvolvimento comunitário, por 
meio do estímulo à educação, cultura e da pesquisa 
pedagógica. Entre os projetos desenvolvidos pela em-
presa estão o Mercado Cultural, que foi um dos eventos 
mais importantes para a produção cultural no País, e 
que tinha como um de seus objetivos centrais criar o 
tempo necessário para refletirmos sobre as realidades 
sociais e as novas perspectivas culturais no mundo, 
além do Fórum Cultural Mundial. Ruy deixa um lega-
do inestimável de contribuições para os movimentos 
sociais e estudantis.

Sala das Sessões, – Lídice da Mata, Senadora.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência encaminhará o voto so-
licitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento que acaba de ser lido 
será despachado à Mesa para decisão, nos termos do 
Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 761, DE 2013

Nos termos do art. 256, § 2º, inciso I, do Regimen-
to Interno do Senado Federal, requeiro a retirada, em 
caráter definitivo, do Requerimento nº 639, de 2013, 
de minha autoria.

Sala das Sessões, em 3 de julho de 2013. – Se-
nador Zezé Perrella

REQUERIMENTO Nº 762, DE 2013

REQUEIRO, nos termos do art. 256, inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, a retirada e, 

consequentemente, o arquivamento do Projeto de Lei 
do Senado nº 216, de 2013, de minha autoria, que 
“altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, que 
cria mecanismos para coibir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher, para determinar a reserva de 
vagas gratuitas nos cursos técnicos de formação inicial 
e continuada, oferecidos pelos Serviços Nacionais de 
aprendizagem, para mulheres em situação de violên-
cia doméstica e familiar”.

Sala das Sessões, _ Senador Ataídes Oliveira.  

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência defere os requerimentos 
que acabam de ser lidos, nos termos do Regimento 
Interno.

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência recebeu o Ofício nº 173, 
de 2013, do Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que comunica a apreciação, em 
caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 
74, de 2010.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 173/2013-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 27 de junho de 2013

Assunto: decisão terminativa em turno suplementar

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa comunico a Vossa 
Excelência que em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão aprovou em turno suplementar 
com as Emendas nº 1 a 4-CCJ, o Substitutivo do Se-
nador Rodrigo Rollemberg ao Projeto de Lei do Se-
nado nº 74, de 2010, de autoria do Senador Marconi 
Perillo, que “Cria regras para a aplicação de concur-
sos para a investidura em cargos e empregos públicos 
no âmbito da União dos Estados dos Municípios e do 
Distrito Federal.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo, Presi-
dente da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com referência ao Ofício nº 173, de 
2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para in-
terposição de recurso, por um décimo da composição 
da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº 74, 
de 2010, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do 
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no 
art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que te-
nha sido interposto recurso, no sentido da apreciação, 
pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº 186, 
de 2008, do Senador Cristovam Buarque, que insere 
parágrafo 3º no art. 79 da Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional, para dispor sobre a avaliação 
na educação indígena. 

Tendo sido aprovado terminativamente pela Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, o Projeto de 
Lei do Senado nº 186, de 2008, vai à Câmara dos 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nada mais havendo a tratar, a Presi-

dência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e 
aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão 
deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 ho-
ras, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 57, DE 2010 

(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-
mento nº 428/2013)

Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010 (nº 
252/2007, na Casa de origem, do Deputado 
Gilmar Machado), que altera a Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para 
disciplinar o rateio entre empregados da co-
brança adicional sobre as despesas em ba-
res, restaurantes, hotéis, motéis e estabele-
cimentos similares.
Pendente de pareceres da CMA, CCJ, CDR 
e CAS.

2 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 248, DE 2013 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 724, de 2013)

Projeto de Lei do Senado nº 248, de 2013, do 
Senador Renan Calheiros, que institui o Progra-
ma Passe Livre Estudantil, de âmbito nacional.
Pendente de pareceres da CE e CAE.

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 42, DE 2012

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo 
como primeiro signatário o Senador Sérgio 
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos 
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Vala-
dares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloy-
sio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo 
Lopes e a Senadora Ana Rita.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 89, DE 2011

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
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tituição nº 89, de 2011, tendo como primei-
ro signatário o Senador Walter Pinheiro, que 
acrescenta § 2º ao art. 52 da Constituição Fe-
deral, para estabelecer que os ocupantes de 
cargo público que tiverem sua escolha apro-
vada previamente pelo Senado Federal, nos 
termos do art. 52, III, f, devem comparecer a 
essa Casa, anualmente, para prestar contas 
de suas atividades nos respectivos órgãos ou 
entidades.

Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 86, DE 2011 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

Requerimento nº 176, de 2013) 
(Tramitam em conjunto as 

Propostas de Emenda à Constituição 
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)

Terceira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 86, de 2011, tendo como primeira signa-
tária a Senadora Vanessa Grazziotin, que 
cria os Tribunais Regionais Federais da 6ª 
Região, com sede em Manaus e jurisdição 
no Estado do Amazonas, Acre, Rondônia e 
Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as  

Propostas de Emenda à Constituição 
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
Requerimento nº 176, de 2013)

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
46, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27 

do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias para criar o Tribunal Regional Federal 
da 6º Região, com sede em Belém e jurisdi-
ção nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão 
e Tocantins.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as  

Propostas de Emenda à Constituição  
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
Requerimento nº 176, de 2013)

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
61, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal 
Regional Federal com jurisdição nos Estados 
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede 
na cidade de Fortaleza. 
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 7, DE 2013

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
7, de 2013, tendo como primeiro signatário o 
Senador José Sarney, que acrescenta artigo 
ao Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias para vincular a duração dos benefícios 
fiscais concedidos às Áreas de Livre Comércio 
(ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vi-
gência da Zona Franca de Manaus. 
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Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto 
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 123, DE 2011

Segunda sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos 
Deputados, tendo como primeiro signatário o 
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alí-
nea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição 
Federal, instituindo imunidade tributária sobre 
os fonogramas e videofonogramas musicais 
produzidos no Brasil contendo obras musicais 
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou 
obras em geral interpretadas por artistas bra-
sileiros bem como os suportes materiais ou 
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Eunício Oliveira, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, de redação, que 
apresenta, com voto vencido do Senador 
Eduardo Braga.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 32, DE 2010

Primeira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
32, de 2010, tendo como primeiro signatário o 
Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e 
111-A da Constituição Federal, para explicitar 
o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do 
Poder Judiciário, alterar os requisitos para o 
provimento dos cargos de Ministros daquele 
Tribunal e modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

11 
REQUERIMENTO Nº 602, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 602, de 2013, do Senador Francisco Dor-

nelles, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 341, de 2012, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Assuntos 
Econômicos.

12 
REQUERIMENTO Nº 603, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
603, 2013, do Senador Ciro Nogueira, solici-
tando a tramitação conjunta dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 142, de 2003; 52, de 2010; 
341, de 2012 (que já se encontra apensado 
aos Projetos de Lei do Senado nºs 752, de 
2011; 69 e 179 de 2012); 162 e 175, de 2013, 
por regularem matéria correlata (Planos de 
Benefícios da Previdência Social).

13 
REQUERIMENTO Nº 604, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
604, de 2013, do Senador José Pimentel, so-
licitando a tramitação conjunta do Projetos de 
Lei do Senado nºs 142, de 2003; com o 341, 
de 2012 (que já se encontra apensado aos 
Projetos de Lei do Senado nºs 752, de 2011; 
69 e 179 de 2012); 162 e 175, de 2013, por 
regularem matéria correlata (Planos de Bene-
fícios da Previdência Social).

14 
REQUERIMENTO Nº 712, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 712, de 2013, do Senador Ricardo Fer-
raço, solicitando a tramitação conjunta das 
Propostas de Emenda à Constituição nºs 20, 
de 1999; 90, de 2003; 74 e 83, de 2011; 33, 
de 2012; e 21, de 2013, por versarem sobre 
matérias correlatas (idade para imputabili-
dade penal).

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 22 horas e 9 minutos.)
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Ata da 110ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 4 de julho de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, Inácio Arruda e Pedro Taques,  
da Srª Vanessa Grazziotin e do Sr. Sérgio Souza

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se 
às 20 horas e 40 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 

trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 42873 



42874 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 42875 



42876 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 42877 



42878 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 42879 



42880 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 42881 



42882 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 42883 



42884 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 42885 



42886 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 42887 



42888 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 42889 



42890 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 42891 



42892 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 42893 



42894 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 42895 



42896 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Os pareceres lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Foram encaminhados à publicação os Parece-

res nºs 646 e 647, de 2013, das Comissões de Ciência, 

Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática; e 

de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto 

de Lei do Senado nº 77, de 2010, que concluem pela 
apresentação do Projeto de Resolução nº 47, de 2013.

A proposição ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, “f”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O ofício que acaba de ser lido vai à publica-
ção e será encaminhado à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Senador Capiberibe, Senadora Vanessa, Se-
nador Sérgio Souza, Senadora Ana Amélia, Srªs e Srs. 
Senadores, vamos iniciar os nossos trabalhos.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Sr. Presidente, Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Pela ordem, Senadora Vanessa Grazziotin, do 
PCdoB do Amazonas.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Para me 
inscrever para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Inscrita para breves comunicações.

Senador Capiberibe, do PSB do Amapá.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 

Sr. Presidente, eu requeiro a minha inscrição para uma 
breve comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Breve comunicação, Senador Capiberibe.

Antes de conceder a palavra ao primeiro orador 
inscrito, quero registrar que, no dia de ontem, entre 
tantas manifestações no Brasil inteiro, nós tivemos uma 
mobilização dos médicos, que foi muito importante por-
que a pauta central não era uma pauta exclusiva dos 
médicos, mas de todos os profissionais de saúde e de 
todos os brasileiros, que é o problema do financiamen-
to da saúde pública no Brasil. Eles reivindicam 10% 
das receitas correntes da União para a área de saúde. 

No Congresso Nacional, nós estamos resolvendo 
a questão da educação, mas está pendente o financia-
mento da saúde. E é correto, é justo que conduzamos 
a nossa ação no Congresso Nacional também nesse 
sentido. Isso significa que, mesmo sem plebiscito, o 
povo brasileiro está discutindo o Orçamento da União 
Federal. Acho que é muito correto o que ontem os 
médicos reivindicaram. Na minha cidade de Fortaleza, 
mais de sete mil médicos participaram da manifestação, 
foram ao palácio do Governo, estiveram presentes na 
Assembleia Legislativa e percorreram as ruas da cidade 
com seus cartazes, com suas bandeiras, manifestan-
do o anseio de que a saúde pública seja respeitada

Defenderam o programa Revalida para os profis-
sionais de saúde, especialmente para os médicos, e 
também a carreira de Estado para os médicos. E aqui, 
no Senado Federal e na Câmara, há proposições nesse 
sentido tanto para os médicos como para os profissio-

nais de saúde, como manda a Constituição brasileira. 
Mas, evidentemente, a Constituição pode ser desdo-
brada por categorias, se assim desejar o Congresso 
Nacional. Por isso quero registrar essa mobilização, 
que foi feita com um sentimento muito elevado, de for-
ma tranquila, sem nenhum vandalismo, sem nenhuma 
provocação, toda no sentido de resolver um problema 
crucial dos profissionais de saúde e, sobretudo, da 
saúde para o povo brasileiro. 

Concedo a palavra, como primeiro orador ins-
crito, ao Senador Sérgio Souza, do PMDB do Estado 
do Paraná. 

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Senador Inácio Arruda, Presidente desta 
sessão, Srªs Senadoras Ana Amélia, Vanessa Grazzio-
tin, Sr. Senador João Capiberibe, senhoras e senhores, 
caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio 
Senado, todos aqueles que nos acompanham, no Bra-
sil, cada vez mais, presenciamos, sentimos os grandes 
movimentos. Os caminhoneiros estão parando o Brasil, 
o que trará consequências graves, principalmente de 
abastecimento e de escoamento. No caso dos médi-
cos, as consequências podem ser lesivas até mesmo 
à saúde do brasileiro. Movimentos de todos os níveis 
e de todas as formas ocorrem no Brasil. E todos nós 
procuramos entender um pouco o porquê disso tudo.

Há pouco, na Comissão de Relações Exteriores, 
com o Ministro Pimentel, muito lhe foi indagado sobre 
a economia brasileira, sobre a indústria, sobre o baixo 
crescimento. Naturalmente, isso gera desemprego; com 
insegurança internacional, os investimentos deixam de 
vir. Precisamos entender um pouco tudo o que está 
acontecendo no Brasil. 

Hoje, venho fazer um pronunciamento, Sr. Pre-
sidente, sobre a atuação do Brasil na política externa, 
ou sobre a política externa brasileira.

Primeiramente, gostaria de lembrar o absurdo in-
cidente envolvendo o Presidente da Bolívia Evo Mora-
les, que teve dificultado o retorno ao seu país quando 
sobrevoou o espaço aéreo de alguns países da Europa 
em decorrência da suspeita de que transportava o ex-
-agente da inteligência dos Estados Unidos da América. 
Ele foi impedido de sobrevoar alguns daqueles países. 
Trata-se de episódio lastimável que denota grande des-
respeito pelo chefe de uma nação irmã.

Também lamento o ocorrido no Egito, pois repre-
senta um retrocesso para a democracia. Naquele país, 
forças militares forçaram a deposição do presidente, um 
presidente legitimamente eleito. Acho que existem ou-
tras formas de se retirar um presidente eleito do poder. 

Mas Srªs e Srs. Senadores, a minha motivação 
principal neste pronunciamento é refletir sobre a im-
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portância da diplomacia e das relações exteriores para 
uma nação que pretende ampliar sua participação nas 
principais discussões do Planeta, bem como elevar sua 
presença no mercado internacional.

As relações exteriores de um país têm como 
ação primordial, principal, aumentar suas relações 
comerciais. É assim que fazem os Estados Unidos da 
América, é assim que fazem as grandes nações co-
merciais no mundo.

Somos atualmente a 6a ou a 7a economia do mun-
do. Um país que tem avançado muito na distribuição 
de suas riquezas e na redução da miséria. Isso é fato. 
A inclusão das dezenas de milhares de pessoas, na 
última década, na classe média é fato no nosso País. 
Uma nação composta por uma população miscigena-
da, a partir de múltiplas etnias, formadora de uma so-
ciedade pacífica em sua essência e história, e dotada 
de um regime democrático em franca consolidação. 
Entendo, portanto, ser absolutamente legítima a pre-
tensão do Brasil de contribuir mais para os grandes 
debates e desafios mundiais.

Para tanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, a atuação da diplomacia nacional é fundamental e 
pode ser decisiva. Não apenas para propagar nossas 
posições sobre as principais questões internacionais, 
mas, ainda, para demonstrar a vocação do País para 
o diálogo e a busca de consenso.

No momento atual, em que acabamos de sediar 
a Copa das Confederações e nos preparamos para 
sediar a Copa do Mundo, em 2014, as Olimpíadas, em 
2016, cresce em importância a tarefa de nossos diplo-
matas, especialmente agora, para explicar ao mundo 
os movimentos e as manifestações que temos visto se 
multiplicar por várias cidades brasileiras.

Repudiando os casos de violência, confronto, 
depredação de património público e privado, que feliz-
mente representam uma minoria absoluta, é importante 
esclarecer às demais nações do globo o caráter pacífi-
co e democrático das manifestações que se sucedem.

Mas o Itamaraty tem missões além dessas, e 
sua tradição de conduta o credencia para continuar 
ampliando sua presença nos principais fóruns.

Recentemente, o País teve uma vitória expressiva 
com a eleição do Embaixador Roberto Azevedo para a 
Diretoria-Geral da Organização Mundial do Comércio. 
Antes disso, havia sido bem-sucedido na eleição de 
José Graziano para Diretor-Geral da FAO. São claras 
demonstrações da correção dessas estratégias.

Também, Sr. Presidente, merecem destaque ou-
tros movimentos igualmente coordenados pelo Itama-
raty, que, a meu juízo, têm se mostrado eficazes para 
os interesses nacionais.

Refiro-me, por exemplo, à consolidação dos BRICS, 
bloco formado por Brasil, Rússia, índia, China e África 
do Sul, como fórum de debate e organização de pau-
tas e ideias comuns entre seus membros. O tamanho 
e a representatividade dos BRICS no cenário interna-
cional, econômico e geopolítico apontam perspectivas 
promissoras para o grupo e representam para o Brasil 
uma oportunidade de se fazer ouvir com mais força.

Também merece saudação a presença pacifica-
dora do Brasil no Haiti. Na condição de país postulante 
de um assento permanente no Conselho de Seguran-
ça da ONU, a demonstração de capacidade em liderar 
movimentos que assegurem a paz e o bem-estar em 
países que enfrentam instabilidade política seguramen-
te reforça a legítima pretensão brasileira.

A participação do Brasil na criação e consolida-
ção do G-20 também merece reconhecimento. Trata-se 
de mais uma iniciativa cujo objetivo final é exatamente 
redefinir a governança mundial a partir da nova realida-
de do Planeta, especialmente depois do fim da Guerra 
Fria e das sucessivas crises econômicas enfrentadas.

Também é digna de nota, Sr. Presidente, a po-
sição geral do Brasil em defesa do diálogo e das ne-
gociações pacíficas como principal ferramenta para a 
solução dos conflitos globais.

Vejam o caso do conflito na Síria. Concordo in-
tegralmente com a posição da diplomacia brasileira, 
de considerar como única alternativa para o fim da 
violência a solução negociada.

Sras e Srs. Senadores e Senadoras, lamento 
imensamente o número absolutamente desnecessário 
de inocentes mortos, e entendo que o mundo deve pôr 
fim nisso, afinal já são mais de 100 mil vidas perdidas. 
Porém, não consigo me convencer de que a estratégia 
de fornecer armas a qualquer dos grupos envolvidos 
possa ser bem sucedida.

Aliás, preocupa-me a ideia de armar a oposição 
na Síria, que é representada por vários segmentos dis-
tintos, alguns deles inclusive suspeitos de vinculação 
com grupos terroristas internacionais,...

(Soa a campainha.)

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – ... 
como a Al-Qaeda.

Ao contrário, creio que devemos insistir em uma 
solução negociada. Para tanto, cresce a importância 
da conferência que tratará do assunto em Genebra. É 
fundamental, Sr. Presidente – peço mais alguns minuti-
nhos para concluir –, que todos os que participarão do 
encontro na Suíça estejam verdadeiramente imbuídos 
do propósito de efetivamente solucionar a situação, 
sem belicismo. Espero e defendo que o Itamaraty não 
meça esforços nesse sentido.
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Por fim, volto minhas atenções para o continente 
sul-americano e nossa política para integração da re-
gião. Aliás, ouvimos hoje o Ministro Pimentel e, recen-
temente, o Ministro Patriota, na Comissão de Relações 
Exteriores sobre o assunto.

Durante muitos anos, o Brasil vem empreenden-
do grandes esforços em prol da consolidação e do 
fortalecimento do Mercosul. Ao longo deste período, é 
perceptível o extraordinário crescimento do comércio 
entre os membros do Bloco com ganhos substanciais 
para a balança comercial brasileira.

Entretanto, é forçoso reconhecer que, nos últi-
mos anos, o Mercosul tenha apresentado dificuldades 
para o Brasil, tanto nas relações entre os membros, 
com o acirramento de disputas, quanto no decréscimo 
das nossas exportações para o Bloco, especialmente 
para a Argentina.

No mesmo momento, surge a Aliança do Pacífi-
co, apresentando ao continente um novo agrupamento 
de países – composto por Chile, Peru e Colômbia – e 
causando preocupação entre todos que acompanham 
o comércio externo brasileiro, especialmente em alguns 
setores do segmento industrial do País.

Senhoras e Senhores, penso que o momento é 
de atenção, e a atuação do Itamaraty, Sr. Presidente, 
no processo, seguramente, será fundamental, para ga-
rantirmos o que for melhor para os interesses do Brasil.

Não se trata de negligenciar o Mercosul nem 
supervalorizá-lo, mas, sim, fazer com que o Bloco fun-
cione para atender aos interesses de todos os seus 
membros, e, por conseguinte, o Brasil, o interesse da 
maior economia do bloco.

Por fim, Sr. Presidente, temos que estar atentos 
aos movimentos mundiais de comércio, trabalhando 
para ampliar a participação do nosso Bloco no merca-
do internacional. E assim, poderemos, ao fim, louvar 
os resultados positivos da relação entre o Mercosul e 
Aliança do Pacífico, o que trará benefícios para todo 
nosso continente.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Boa tarde a todos.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Muito boa a participação de V. Exª, fazendo um 
balanço, digamos assim, da nossa atuação na política 
externa, Senador Sérgio Souza, do Estado do Paraná.

Agradeço a V. Exª.
Vamos conceder a palavra, para uma breve co-

municação...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Pela ordem, Sr. Presidente, para uma breve comuni-
cação, gostaria de me inscrever.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Para uma breve comunicação, vamos chamar 
a Senadora Vanessa Grazziotin; em seguida, como 
orador, o Senador Delcídio do Amaral. E a lista de bre-
ves comunicações, infelizmente, já está preenchida, já 
temos três oradores.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Estou como sexto orador, não é isso?

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Claro. Está sim.

Com a palavra, a Senadora Vanessa Grazziotin, 
PCdoB do Estado do Amazonas.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da 
oradora.) – O mais belo Estado deste País, Sr. Presi-
dente, Senador Inácio Arruda.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Tão bonito quanto o Ceará...

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Logo depois vem o Ceará.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – ...Mato Grosso, Rio Grande do Sul e São Paulo, 
que aqui estão, acompanhados do Amapá.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Perfeitamente, nessa exata ordem.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
companheiros e companheiras, nós, os Parlamentares, 
não só Senadores, Senadoras, Deputados Federais, 
como também Estaduais, Vereadores, sem dúvida ne-
nhuma, temos feito com que os debates nas Casas le-
gislativas girem em torno dos acontecimentos no Brasil, 
particularmente sobre essas grandes mobilizações a 
que o País vem assistindo, de grandes mobilizações 
a mobilizações mais tópicas, direcionadas, como as 
que tivemos dos caminhoneiros, como estamos ten-
do dos profissionais de transporte, dos médicos, dos 
profissionais da saúde, enfim.

Considero isso muito salutar para a democracia 
brasileira. Entretanto, o que não podemos aceitar é 
que continuem a ocorrer atos de vandalismo. Isso to-
dos nós condenamos. Agora, não são esses atos que 
vão manchar a legitimidade e a justeza dessas mani-
festações ocorridas Brasil afora.

Em relação às manifestações dos médicos ocorridas 
em todo o País no dia de ontem, Sr. Presidente, antes de 
falar sobre uma pesquisa recente divulgada pelo IBGE, 
e que também aconteceram na cidade de Manaus, dos 
médicos, principalmente dos estudantes de medicina, 
creio que sobre a pauta que eles apresentam, de um 
lado, eles têm razão; de outro lado, é preciso debater.

A Presidenta Dilma divulgou já que possivelmen-
te, no início da semana que vem, será publicada sua 
decisão para suprir os Municípios distantes do País, as 
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localidades mais longínquas, as periferias das grandes 
cidades, com a presença de profissional médico, que 
de fato têm muita carência.

Essa medida ocorreria fazendo-se um chama-
mento, por edital, de médicos brasileiros. Em não acei-
tando ou não havendo procura, não havendo médicos 
para ocupar as vagas, aí o chamamento seria feito in-
ternacionalmente. Ou seja, poderiam vir médicos da 
Espanha, de Portugal, de Cuba, aqueles, enfim, que 
se credenciarem. Considero a medida importante, ne-
cessária, Sr. Presidente, e justa. E tenho certeza de 
que o bom diálogo e a boa negociação vão fazer com 
que os médicos também compreendam essa neces-
sidade emergente do Brasil.

Para que V. Exª tenha uma ideia, Senador Inácio, 
no meu Estado, há uma grande polêmica desde ontem. 
Porque ontem, ou anteontem, não lembro exatamen-
te, um dos grandes jornais da cidade, que é o jornal 
A Crítica, publicou uma matéria extensa mostrando 
um caso de um Município – não chegou a vários, mas 
de um – onde há mais de sete médicos estrangeiros 
atuando sem registro do Conselho Regional de Medi-
cina. E hoje, somente hoje, o Presidente do Conselho 
Regional de Medicina disse que, com base nessa re-
portagem, tomaria as medidas que o caso requer. Até 
onde eu sei, há muito tempo, o Conselho Regional de 
Medicina tem conhecimento desse fato, que não acon-
tece apenas em um Município, acontece em vários 
Municípios devido à carência. Há Municípios em que, 
se não houver um médico estrangeiro, a população 
fica completamente sem assistência.

Mas, enfim, eu sou daquelas que acreditam no 
bom diálogo, Senador Capiberibe. O bom diálogo vai 
levar à solução de problemas, e a saúde brasileira, 
sem dúvida nenhuma, precisa de algumas decisões 
importantes do Parlamento e do Governo brasileiro.

(Soa a campainha.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – A primeira delas – e eu concordo com V. Exª, 
Senador Inácio – é ampliar os recursos, garantir o fi-
nanciamento para a saúde pública. O Brasil não pode 
continuar a aplicar tão pouco dos seus recursos na 
área de saúde pública. Precisamos aumentar isso, e 
o Senado está enfrentando esse debate.

O Senador Humberto Costa relata numa comis-
são, numa subcomissão que trata especificamente do 
financiamento da saúde, e em breve deverá apresentar 
o seu relatório. Na semana que vem, receberemos um 
projeto de iniciativa popular organizado pelo Conselho 
Nacional de Saúde, por entidades como CNBB, OAB, 
com milhares de assinaturas; e um projeto de iniciati-
va popular também solicitando um investimento de, no 

mínimo, 10% das receitas líquidas do Estado brasileiro 
em saúde. Isso porque há, constitucionalmente, uma 
obrigatoriedade, uma vinculação ...

(Interrupção do som.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – ... para aplicação de recursos, uma vinculação 
em âmbito municipal e estadual, mas não há, no âm-
bito da União, o que nós precisamos corrigir.

Um outro aspecto ligado à área de saúde, Sr. Presi-
dente, diz respeito à carreira. São vários os projetos aqui 
que tratam da criação da carreira de médico. Eu apre-
sentei uma emenda a um desses projetos, que já está 
pronto e instruído para ser votado em plenário. A emenda 
que apresentei diz que a carreira é para profissionais da 
área de saúde. Médico não faz saúde sozinho; médico 
faz saúde com odontólogo, com farmacêutico bioquími-
co, com enfermeiro e todas as demais profissões que 
atuam nessa área. Considero justíssima essa proposta.

Sr. Presidente, quero solicitar à Mesa – meu tem-
po já se vai –...

(Soa a campainha.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – ... que dê como lido um pronunciamento que 
faço a respeito de uma pesquisa divulgada pelo IBGE, 
segundo a qual, em números, mostra como temos ra-
zão e como o povo nas ruas tem razão ao reclamar 
da péssima qualidade do transporte público municipal.

Pesquisa do IBGE mostra, Sr. Presidente, que 
somente 3,8% dos Municípios brasileiros possuem um 
plano de transportes – só 3,8%! Menos de 7% – 6,4% 
– têm Conselhos Municipais de Transportes instalados. 
E isso é obrigatório por lei.

A pesquisa revela que somente pouco mais de 
28% dos Municípios com mais de 500 mil habitantes 
estavam elaborando o documento que é o Plano Na-
cional de Mobilidade Urbana. Ou seja, não há uma 
planificação, nem uma preocupação, principalmente, 
com as grandes cidades brasileiras.

(Soa a campainha.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – O resultado disso qual é, Sr. Presidente? São 
cidades com poucas vias, com muitos automóveis, ôni-
bus e, cada vez mais, de péssima qualidade e com um 
trânsito que não anda. E está aqui por que: a legislação 
brasileira determina o planejamento das cidades, mas 
os Municípios não fazem.

Nós estamos aprovando aqui – aprovamos já na 
CAE – o Reitup, que não é apenas um incentivo tribu-
tário. É um incentivo tributário diretamente vinculado a 
estas questões: a necessidade de licitação para con-
cessão do transporte, a necessidade da manutenção 
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da planilha transparente – V. Exª apresentou emenda 
–, de um controle inteligente de toda a frota de ônibus, 
a necessidade do bilhete único. Aí sim, os Municípios 
e as empresas concessionárias que cumprirem isso 
poderão usufruir de benefícios tributários e, assim, 
ganhará muito a população brasileira.

Então, eu passo à mão de V. Exª, Senador, para 
que faça constar a íntegra do pronunciamento como 
tivesse sido feito aqui.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 

– CE) – Claro, V. Exª já esclareceu sobremaneira o 
conteúdo do texto que pede que a Casa recolha na 
íntegra, e assim será feito.

Vamos convidar o Senador Delcídio do Amaral, 
preparando-se para conduzir um dos maiores Estados 
do nosso País, o Mato Grosso do Sul – uma grande 
batalha.

Antes que ele use da tribuna, registro a presen-
ça de profissionais optometristas do nosso Estado do 
Ceará. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa! São 
profissionais também da área de saúde, minha cara 
Senadora Vanessa Grazziotin, que estão aqui pleite-
ando seus direitos.

Com a palavra, o Senador Delcídio do Amaral, 
do Partido dos Trabalhadores do Mato Grosso do Sul.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Inácio Arruda, Senadores e 
Senadoras, venho a esta tribuna, para falar um pouco 
sobre o momento que o País vive, as manifestações 
absolutamente legítimas, com temas importantes para 
o nosso País, e, como foi dito pela Senadora Vanessa 
Grazziotin, lamentavelmente prejudicadas, não na sua 
legitimidade e essência, mas por alguns poucos vân-
dalos infiltrados, o que exige, mais do que nunca, uma 
ação forte dos Governos estaduais, do Governo Federal.

Mas o que importa é o mérito dessas manifesta-
ções. Manifestações essas, Sr. Presidente, que nas-
ceram de todo um processo de evolução do Brasil de 
inclusão social.

Nós não nos preparamos para sinalizar para a 
população, apresentar projetos para a nossa gente 
que viessem ao encontro das novas exigências, fruto 
do processo de inclusão social. Quarenta milhões de 
brasileiros ascenderam socialmente e, naturalmente, Sr. 
Presidente, ao adentrar a classe média, o nível de exi-
gência de muitos deles, desses brasileiros e brasileiras, 
evidentemente muda. E muda para melhor; muda na 
busca de uma valorização cada vez mais consistente 
dos direitos da nossa gente, da cidadania brasileira.

Quero aqui registrar, Sr. Presidente, que, além 
de não termos entendido o passo adicional que deve-

ríamos efetivamente implementar para atender a esse 
processo de inclusão social, que levou muitas pessoas 
a um padrão de vida diferente e, portanto, a novas exi-
gências, nós verificamos também, Sr. Presidente, que 
os movimentos sociais, muitos deles, não conseguiram 
verbalizar – evidentemente que existem exceções –, 
não conseguiram se transformar nas vozes dessas 
pessoas que passaram a exigir outros avanços.

Portanto, este momento exige uma reflexão forte 
dos governantes, porque isso afeta todos os gover-
nantes – não é só o Governo Federal, os governos 
estaduais, as prefeituras –, uma reflexão importante 
dos partidos e inegavelmente uma reflexão forte dos 
movimentos sociais.

A partir do momento em que esses manifestantes 
foram para a rua sem a participação de partidos, eles 
se mostraram apartidários, mas não contra a política 
nem contra os partidos.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – E ainda há os partidários que se dizem apar-
tidários, porque não têm coragem de dizer quais são 
os seus partidos.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Perfeitamente.

Mas, evidentemente, isso sinaliza, primeiro, a não 
percepção das novas exigências da sociedade, uma 
falência de muitos movimentos sociais, e a popula-
ção foi para as ruas porque lhe faltava voz e faltavam 
a percepção e as ações que viessem ao encontro, Sr. 
Presidente, das novas aspirações dessa sociedade 
brasileira que ascendeu socialmente.

Hoje, Sr. Presidente, nós temos muitos desafios 
pela frente e temos que ter lucidez, equilíbrio, bom sen-
so, humildade e diálogo, para fazer com que o Brasil 
saia mais forte desse processo do que entrou.

Sr. Presidente, acompanhei atentamente o pacto 
proposto pela Presidenta Dilma, quando se reuniu com 
os governadores e com os prefeitos das capitais. Quero 
aqui registrar, Sr. Presidente, primeiro, a minha fé na 
reforma política. A reforma política é absolutamente 
necessária, e nós, aqui, durante anos – e já estou no 
meu segundo mandato –, meu caro Presidente, Se-
nadores e Senadoras, não conseguimos esse inten-
to. Não conseguimos promover uma reforma política 
condizente com essa nova realidade que se apresenta 
no nosso País. Por interesses de alguns partidos, por 
interesses individuais, não importa, nós nos frustra-
mos nesse trabalho. Portanto, eu acho que a reforma 
política é muito importante, entre outros pontos impor-
tantes, para o Brasil continuar avançando e, com isso, 
a nossa sociedade.

Se será plebiscito, se será referendo, se valerá 
para 2014 ou não, o importante é que haja uma con-
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sulta popular, porque já está demonstrado que o Con-
gresso não conseguiu produzir uma reforma política 
compatível. E acho que esse movimento de consulta 
popular é muito importante, porque traz novamente 
as pessoas para o debate político e porque a política 
é fundamental para que o País, mais do que nunca, 
construa um grande futuro.

Os partidos desempenham um papel fundamen-
tal nesse processo, e todos nós, governantes, partidos 
políticos, movimentos sociais, precisamos entender 
muito bem o que aconteceu no Brasil nas últimas se-
manas, para que, volto a repetir, tenhamos condições 
de sairmos mais fortes do que entramos.

Sr. Presidente, eu não poderia deixar de destacar, 
além da reforma política – e, fundamental registrar, não 
representa o maior pleito que as ruas apresentaram nes-
sas caminhadas e nessas manifestações, mas, de certa 
maneira, é um processo importantíssimo –, a questão da 
mobilidade urbana, de que nos esquecemos. Nós nos 
esquecemos, principalmente, de serviços públicos de 
qualidade. Não investimos o necessário. Talvez tenhamos 
priorizado algumas obras estruturantes importantes, mas 
a mobilidade urbana ficou para trás, lamentavelmente.

Quero, Sr. Presidente, registrar aqui, ao falar em 
mobilidade urbana, que não acredito que R$50 bilhões, 
como foram anunciados...

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Não; é pouco.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Acho muito difícil implementar esses R$50 bilhões.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O plano de recuperação econômica da Europa 
é de 6 bilhões. Veja você a situação.

Aproveito esse fôlego que V. Exª toma para re-
gistrar a presença entre nós de jovens e crianças...

(Soa a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – ... alunos do ensino fundamental da Escola 
Classe 106 Norte, aqui de Brasília/DF, acompanhando 
os trabalhos aqui do Senado Federal.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Muito bem-vindos todos!

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – São todos muito bem-vindos. Muito obrigado 
pela presença.

O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – V. Exª 
me permite um aparte, Senador Delcídio?

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Eu só queria concluir, Senador Aécio. Eu só gostaria 
de fazer uma observação, e a Senadora Ana Amélia 
também está pedindo um aparte.

Esses R$50 bilhões exigem, Sr. Presidente, Se-
nadores e Senadoras... Nós precisamos ter um pro-
cesso ágil, rápido; precisa-se, mais do que nunca, de 
eficiência na administração. Nós temos muitos óbices 
a suplantar – muitos óbices! Portanto, para um projeto 
dessa envergadura, nós precisamos criar mecanismos 
que deem celeridade à implementação dessas obras.

A nossa cultura é uma cultura burocrática; é uma 
cultura lenta; é a cultura do carimbo. E nós temos que 
apresentar uma proposta – acredito que a Presidenta 
Dilma está refletindo sobre isso – que dê agilidade à 
implementação desses projetos.

(Soa a campainha.)

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Outros temas importantes que eu quero aqui registrar 
são educação e saúde. O Senado deu um passo impor-
tante, nesta semana ao aprovar os royalties do pré-sal, 
e, diga-se de passagem, com um texto melhor do que o 
da Câmara, porque evita a judicialização e aloca esses 
recursos para os governos estaduais, para as prefeitu-
ras, com a União, efetivamente, fazendo um esforço para 
priorizar a educação e a saúde do nosso País.

Outros projetos virão nas próximas semanas, 
projetos esses extremamente relevantes, mas eu que-
ro aqui fazer um registro, meus caros Senadores e 
Senadoras...

(Interrupção do som.)

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– ... bons projetos, movimentos importantes nesse sen-
tido, eu não tenho dúvida nenhuma, o Governo Fede-
ral adotará, como também o Congresso assim o fará, 
como tem procurado fazer, ao longo da sua história e 
da vida da nossa Casa, o Senado da República, e, por 
que não dizer, da Câmara dos Deputados.

Mas não estamos tocando em assuntos funda-
mentais: gerenciamento, agilidade, competência, priori-
zação de quadros técnicos, incentivo às carreiras. Sem 
isso nós não teremos as condições necessárias para 
vencer esses desafios que vêm das ruas...

(Soa a campainha.)

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– ... e vêm deste novo Brasil que tem sido construído 
ao longo dos últimos anos.

Erramos em muitas coisas; acertamos em outras. 
Os vários governos, cada um deles, têm as suas virtu-
des, os seus valores, como também tem seus efeitos. 
Porem, o Brasil avançou, e o reflexo desse avanço são 
essas manifestações que ocorreram.

Temos grandes desafios, mas o Poder Executivo, 
o Poder Legislativo e o Poder Judiciário devem enten-
der o momento que nós vivemos, o momento histórico. 
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E, se for feita uma leitura competente deste momento 
que nós estamos enfrentando, meu caro Presidente, 
Senador Inácio Arruda, o Brasil avançará mais uma 
vez. Volto a repetir: sairá mais forte do que entrou.

Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Eu cedo o 

meu aparte ao Senador Aécio e espero a minha vez 
aqui, pacientemente.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Senador Aécio Neves.

O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – Agra-
deço a gentileza da Senadora Ana Amélia, de vez que 
participo de uma reunião em seguida.

(Soa a campainha.)

O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – Mas 
me chamou muito a atenção o pronunciamento de V. 
Exª, sempre muito sensato, Senador Delcídio, e sempre 
muito pertinente. Fiz questão de vir ao plenário para 
fazer uma indagação. Eu ouvi V. Exª se referindo, mais 
uma vez, aos R$50 bilhões anunciados para a mobi-
lidade urbana no País. A cada crise, a cada descon-
forto do governo, reúnem-se, certamente orientados 
pelo marqueteiro oficial, a Presidente da República e 
alguns assessores, alguns dos seus vários Ministros de 
Estado, e anunciam-se, muitas vezes repetidamente, 
investimentos aqui ou acolá. Prestei atenção nesses 
R$50 bilhões e fiquei com uma dúvida, Senador Del-
cídio. V. Exª, como um dos mais experientes parlamen-
tares desta Casa, talvez possa me esclarecer. Quando 
surgiram essas manifestações nas ruas, que todos 
acompanhamos e buscamos compreender, a Senhora 
Presidente foi, mais uma vez, falar aos brasileiros por 
meio de uma cadeia de rádio e televisão – dessa vez, 
oportuna a cadeia, disse eu naquele dia. Mas me pa-
receu um primeiro posicionamento não muito correto 
o da Senhora Presidente da República, pois, mesmo 
tendo ela passado os últimos 6 ou 8 meses inaugu-
rando estádios de futebol pelo Brasil, como se obras 
suas fossem, inclusive no meu Estado, Minas Gerais, 
apressou-se a Presidente da República em dizer: “Não, 
vocês me conhecem. Eu jamais tiraria recursos da Saú-
de e da Educação para a construção de estádios de 
futebol. O Governo Federal nada tem a ver com isso, 
não tem nenhuma responsabilidade em relação aos 
investimentos nos estádios”, talvez preocupada com 
o destino de algumas dessas movimentações que 
eram, exatamente, os estádios prontos para a Copa 
das Confederações e, também, para a Copa do Mundo.

(Soa a campainha.) 

O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – Vejo, 
em seguida, esse anúncio da Presidente da República. 
Então, a Presidente, nesse primeiro anúncio, em cadeia 

de rádio e televisão, não considerou os financiamentos, 
mesmo que subsidiados pelo Tesouro, como sabe V. 
Exª, responsabilidade do Governo; era dos Estados. 
A Presidente anuncia R$50 bilhões de investimentos 
em mobilidade – financiamento, Senador Delcídio. É 
preciso que a Presidente escolha. Ela também não 
tem nada a ver com os investimentos em mobilidade, 
já que esses R$50 bilhões terão de ser pagos pelos 
Estados e Municípios que vão captá-los? Ou uma, 
ou outra. Ou a Presidente fez investimentos federais, 
como acredito que fez, através dos subsídios dados 
ao BNDES para financiar os estádios, tirando, sim, de 
outras áreas... Não quero nem questionar o mérito, a 
importância daquela que já foi uma prioridade para o 
Governo Federal, mas é preciso que se compreenda...

(Soa a campainha.) 

O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – ... ou 
que os brasileiros possam compreender: quando se fi-
nancia algo que descontenta, algo que sofra uma reação 
da população, o Governo Federal nada tem a ver com 
aquilo; e, eventualmente, agora, tem. Porque, repito, os 
R$50 bilhões aos quais V. Exª se refere são recursos 
que serão pagos em financiamento. Faço, obviamen-
te, esta abordagem, Senador Delcídio, apenas para 
cumprimentá-lo pelo seu discurso e dizer que o Brasil 
precisa de um governo que tenha clareza, como V. Exª 
aqui disse, que planeje, que execute, mas que, sobretu-
do, tenha coragem de enfrentar, também, os momentos 
de dificuldade com o mesmo discurso. Não é possível 
termos um governo que sempre terceiriza as responsa-
bilidades. Eu encerro dizendo que, daquela tribuna, há 
alguns dias, eu disse, ao ouvir esse pronunciamento da 
Presidente, pouco corajoso, que eu percebi um Brasil 
velho falando para um Brasil novo que surgia das ruas.

(Soa a campainha.) 

O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – O que 
nós, na verdade, percebemos agora, com o anúncio por 
parte do Vice-Presidente da República, Michel Temer, 
é que o governo já está desistindo do plebiscito. Mais 
uma vez, o Brasil velho, o Brasil do engodo, o Brasil 
onde o Chefe do Executivo acha que não tem res-
ponsabilidade com nenhuma das razões que levaram 
tantos brasileiros às ruas. É lamentável, Sr. Presiden-
te, que ainda, de forma tão prematura, nos estejamos 
assistindo ao fim de um governo.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Senadora Ana Amélia, é uma honra ouvi-la.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Isso é um bom debate sobre o Brasil velho. 

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Obrigado, Senador Aécio.
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A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador 
Delcídio, eu concordo com V. Exª na abordagem que 
faz sobre a incapacidade da Casa ou da instituição 
parlamentar de ter evoluído na reforma política, que 
a gente sempre convencionou dizer que é a mãe de 
todas as reformas.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Mãe de todas as reformas.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Mas, quando 
a rua se manifesta, as coisas acontecem. Foi assim com 
a Ficha Limpa. Ele não teria saído às vésperas das elei-
ções de 2010 se não tivesse havido a mobilização popular. 
A Lei da Ficha Limpa está em vigor graças a uma ação 
popular. E assim, outras coisas. A PEC nº 37, que inibia 
a ação do Ministério Público, teria sido aprovada na Câ-
mara se as ruas não tivessem gritado. Houve também...

(Soa a campainha.)

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador Del-
cídio, V. Exª é um militante das redes sociais, como eu, e 
posta, especialmente aos domingos, um dia de reflexão 
para a vida, muitos pensamentos necessários, que eu 
acompanho. As redes sociais empoderaram o cidadão. E 
esse cidadão empoderado acabou sendo protagonista de 
microrrevoluções em vários setores. Médicos, estudantes, 
pessoas que dependem de trabalhadores, caminhonei-
ros, todos agora estão empoderados. Eu queria tam-
bém registrar que concordo em gênero, número e grau 
com V. Exª quanto à questão da gestão. Nem sempre 
as questões do setor público dizem respeito à falta de 
recursos, mas, sim, à qualidade com que aquele dinhei-
ro é aplicado. Então, quando V. Exª aborda a questão da 
gestão, eu assino embaixo. Quero dizer que eu também 
queria, plagiando a Presidente Dilma Rousseff...

(Interrupção do som.)

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) –... padrão 
FIFA na gestão pública, Senador Delcídio. Seria uma 
ótima iniciativa. Por fim, quanto a essa abordagem so-
bre a mobilidade urbana, quero dizer a V. Exª, que, com 
muita competência e dedicação, presidiu a Comissão 
de Assuntos Econômicos, que o Senador Lindbergh 
Farias, seu sucessor, jovem talentoso Senador do Rio 
de Janeiro, me deu a honra de presidir uma subcomis-
são de assuntos municipalistas que será instalada no 
dia 9, durante a Marcha dos Prefeitos. A nossa priori-
dade, Senador Delcídio – e aí quero o seu apoio tam-
bém –, será exatamente a mobilidade urbana. Então, 
eu queria fazer estes registros no seu pronunciamento 
reforçando que, quando o povo quer, a Casa decide.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Muito obrigado, Senadora Ana Amélia, competente 
Senadora do Rio Grande do Sul.

Meu caro Senador Pedro Taques.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – O microfone da Base do Governo é esse aí.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Este 
aqui?

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Deve ser.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Da Base 
do Governo? Vamos falar sobre a Base do Governo. O 
Governo tem a maior base da história do Brasil. Quero 
cumprimentar V. Exª, Senador Delcídio, inicialmente, 
e dizer que eu o reputo – isso sem qualquer favor, 
sem qualquer salamaleque, sem qualquer rasgação 
de seda, sem qualquer prolegômeno – como um dos 
Senadores mais lúcidos desta Casa.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Obrigado.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Antes 
de conhecê-lo pessoalmente, eu já acompanhava o 
seu trabalho, desde a CPI que chegou aos mensalei-
ros. Eu já acompanhava o trabalho do senhor. O se-
nhor fez referência à reforma política, à necessidade 
da reforma política.

(Soa a campainha.)

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Agora, 
falando da Base, a maior base da história do Brasil é 
esta, a maior coalizão. Portanto, falta vontade política 
para fazer a reforma política.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Concordo.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – V. Exª 
falou de reflexão. Em 1453, na queda de Constantino-
pla, dominada por Maomé II, enquanto Maomé II che-
gava à antiga Bizâncio, os filósofos estavam contando 
quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. Muita 
reflexão e pouca ação. Muita reflexão. Essa reflexão 
está sendo feito de há muito, de há muito. Nós preci-
samos de mais ação. Vejamos a questão da reforma 
política. Que reforma política nós queremos? É pos-
sível fazer uma reforma política até o final do mês de 
setembro sem violar uma cláusula pétrea, que é um 
núcleo básico da Constituição? Isso não é possível. 

(Interrupção do som.)

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Ao que 
consta, parece-me que o Poder Executivo, agora, dis-
se que desistiu do plebiscito. Esse plebiscito nasceu 
morto, ab ovo, como dizem na língua latina, nasceu 
morto. Por que nasceu morto? Porque ele foi, com todo 
respeito à Presidência da República, com todo respei-
to àqueles que hoje exercem o Poder Executivo, apre-
sentado como uma panaceia, um remédio para tudo, 
e esse remédio não serve para tudo. O cidadão, hoje, 
não pode mais ser enganado como se vendia sabo-
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nete. Existe um sabonete chamado Senador. Não es-
tou fazendo merchandising desse sabonete aqui, mas 
vende o sabonete, vende o político... Nós precisamos 
de mais ações e menos reflexões. Eu quero cumpri-
mentar e, mais uma vez elogiar, o trabalho do senhor, 
um trabalho sério. Tenho certeza de que Mato Grosso 
do Sul mandou para cá, entre outros Senadores, um 
grande parlamentar e um grande brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – A propósito da queda de Constantinopla, esta-
mos recebendo aqui, pacificamente, os aspirantes da 
Escola Naval do Rio de Janeiro, que são muito bem-
-vindos ao plenário do Senado Federal. 

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Muito bem-vindos, como a nossa valorosa Marinha...

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Nossa Marinha de Guerra...

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
–..., de grandes amigos.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) –..., que temos buscado ajudar em tudo.

Inclusive, fruto das reflexões, Senador Pedro 
Taques, há alguns anos, lutamos, aqui, no Congresso 
Nacional, para garantir recursos pelo menos mínimos 
para a construção de um submarino com reator nu-
clear. Lutamos há alguns anos. Não faz um, dois, três 
ou cinco, mas talvez o tempo de mandato completo do 
Senador Delcídio do Amaral até agora.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Permita-
-me, Senador Delcídio, neste colóquio aqui, dizer que 
parte das emendas parlamentares que me são desig-
nadas eu destino para os Comandos, notadamente o 
Comando do Exército, para as Operações Ágape e 
Sentinela, para proteção de 750 quilômetros de fron-
teira seca do Estado de Mato Grosso com a Bolívia. 
Mas quero também cumprimentar a Marinha lembran-
do Tamandaré e a Batalha de Riachuelo, lembrando 
que Mato Grosso e, hoje, Mato Grosso do Sul deram 
importante significado para a Marinha. Aliás, no dia 
13 de junho...

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Junho.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) –... uma 
vitória importante da esquadra brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Abençoada por Santo Antônio, com certeza.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Sr. Presidente, eu só pediria um pouquinho mais de 
tempo para eu concluir.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Aproveito para convocar o Senador Pedro Ta-
ques, porque, após a fala de V. Exª, vou fazer uso da 

tribuna como Líder. Com a presença, então, aqui, das 
Forças Armadas, já posso convocar em vez de solicitar.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Eu só queria registrar, aproveitando a presença da 
Marinha, sem interromper...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Claro.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
–... o meu discurso, mas já interrompendo...

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Entendo. V. Exª já foi agraciado com mais três 
minutos.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
–..., para dizer que o reator nuclear da Marinha foi de-
senvolvido pelo Almirante Otto, lá em Iperó.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB 
– CE) – Olha aí.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Portanto, é um grande avanço para todos nós e uma 
honra, mostrando a competência e a qualidade da 
Marinha do Brasil, além da sua história, como disse o 
Senador Pedro Taques, uma história que nós acom-
panhamos muito de perto como sul-mato-grossenses, 
como mato-grossenses e como brasileiros.

Sr. Presidente, eu queria agradecer as palavras 
do Senador Aécio e da Senadora Ana Amélia e insistir 
na questão da gestão, Senadora Ana Amélia. 

Também quero deixar registrado aqui que o Con-
gresso avançou, que o grito das ruas fez com que vo-
tássemos matérias importantes. Mas, ao mesmo tempo 
em que avançamos ao longo dessas semanas, temos 
que ter responsabilidade pelos projetos que aqui vota-
mos. Não podemos atropelar a liturgia do Senado. Aqui, 
temos que tratar de vários temas agilmente, mas não 
podemos, de chofre, queimar etapas e trazer matérias 
fundamentais, com impactos federativos e impactos 
fiscais, para simplesmente votá-los numa tarde. 

A responsabilidade por este momento é do Po-
der Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judici-
ário. Sabemos muito bem que precisamos votar aqui 
leis que sejam perenes, para que elas não venham a 
ser questionadas a posteriori, para que comecemos 
a extinguir, de uma vez por todas, a judicialização do 
Parlamento, lamentavelmente.

Sr. Presidente, eu quero concluir rapidamente.
Acho que o Governo Federal, neste momento 

– conheço a história da Presidenta Dilma, conheço 
a história dos parlamentares e também a dos Minis-
tros do STF e do STJ, que muito bem representam o 
Poder Judiciário –, nós avançaremos, medidas novas 
serão tomadas, mas não podemos deixar de olhar a 
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economia brasileira, meu caro Presidente, Senador 
Pedro Taques, que inspira cuidados, principalmente 
o controle da inflação, mas também o compromisso 
com o crescimento, com a geração de emprego. Isto 
é muito importante.

E, no segundo semestre, o Brasil, fruto de projetos 
fundamentais relativos à concessão de estradas, de 
portos... Ontem mesmo a Presidenta Dilma anunciou 
40 portos privados. Esse pacote todo vai levar a, pra-
ticamente, US$400 bilhões, associados ao processo 
de parcerias público-privadas e atacando a questão 
da logística.

Portanto, acho que, num momento como este, 
o Governo tem que mostrar as coisas que tem feito. 
Estamos perdendo a batalha da comunicação porque 
não temos tido competência para mostrar aquilo em 
que avançamos, apesar dos nossos erros, apesar das 
correções de rumo que, efetivamente, o Governo Fe-
deral precisa tomar. 

Estamos em um momento muito importante e, às 
vezes, exploram determinados setores da economia. 
Ninguém aqui é contra o aumento da inflação. Quan-
do a inflação...

(Interrupção do som.)

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
–... chega a 6%, a economia desandou. Por favor, va-
mos fazer um histórico dos últimos dez a doze anos 
para vermos como a inflação anualizada se comportou. 
Senador Inácio Arruda, foi de 5% a 6%. 

A despeito das dificuldades que temos enfrenta-
do, o superávit brasileiro, tirando, talvez, como muitos 
aqui falam das maquiagens dos superávits, Senador 
Capiberibe, temos um superávit de 1,8% seguro, fir-
me. Poucos países conseguem isso. A nossa dívida, 
com relação ao PIB, hoje, já está em torno de 34%. A 
nossa dívida bruta é de 60% do PIB. Olhando os nú-
meros dos países europeus mais desenvolvidos, todos 
eles, Presidente, Senador Pedro Taques, já passaram 
de 100% há muito tempo, de 110%, de 120%, como 
Espanha, Itália. 

Portanto, precisamos de uma atenção com a nos-
sa economia, mas não temos o direito de afirmar aqui 
que a economia saiu do controle. O Brasil tem pilares 
sólidos que exigem atuação do Banco Central, das au-
toridades econômicas, sem dúvida nenhuma, mas o 
Brasil, efetivamente, tem feito um esforço grande para 
que continuemos crescendo, sem deixar de olhar para 
a questão inflacionária.

E eu não poderia deixar de registrar, Sr. Presi-
dente, para concluir, que a discussão do ICMS voltou 
a caminhar. E esse, no meu ponto de vista, é o projeto 
econômico mais importante dos últimos anos. 

Os Estados brasileiros, através de seus Secretá-
rios de Fazenda e de seus Governadores, estão che-
gando muito possivelmente a um consenso, consenso 
este que vai ser analisado aqui, no Senado Federal, 
que é a Casa da Federação, e que vai levar à convalida-
ção dos incentivos, à mudança do indexador da dívida 
e, entre outros projetos importantes, à aprovação na 
Câmara dos Deputados do comércio eletrônico, que, 
só para o meu Estado, representa mais de R$100 mi-
lhões anuais. Isso era tudo arrecadado, anteriormente, 
somente em São Paulo. Portanto, é um projeto que vai 
beneficiar todos os Estados brasileiros.

Não tenho dúvida alguma – e isso já foi priorizado 
pelo Senador Renan – de que nós teremos a oportu-
nidade de discutir e, espero, de aprovar essa grande 
mudança, meu caro Senador Pedro Taques, Presiden-
te, que representa 70% de uma reforma tributária. O 
ICMS, talvez, seja o imposto mais sensível dentro de 
uma nova realidade tributária que nós vamos vivenciar. 
E espero que, depois, no bojo dessa aprovação, nós 
façamos também a reforma do PIS-Cofins.

(Soa a campainha.)

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS) 
– Tenho absoluta certeza de que, ao longo das próxi-
mas semanas, a nossa pauta tratará de assuntos fun-
damentais para o desenvolvimento econômico, para 
o desenvolvimento social, mas, acima de tudo, para a 
cidadania brasileira. Todos nós estamos a postos para 
responder às demandas que a população, a quem nós 
devemos prestar contas, exige de todos nós, na busca 
de um Brasil fraterno e solidário, de um Brasil cidadão 
e de um Brasil onde todos tenham oportunidades, dig-
nidade, futuro na vida.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Delcídio do Amaral, 
o Sr. Inácio Arruda deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Pedro Taques.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT 
– MT) – Falou o Senador Delcídio do Amaral, do PT 
de Mato Grosso do Sul.

Falará agora, pela Liderança do Partido Comu-
nista, o Senador Inácio Arruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras e Srs. Senadores, nós estamos nesta fase que o 
Senador Pedro Taques classificou como a da neces-
sidade de tomar medidas, em vez de ficarmos mais 
na reflexão. Acho que as ruas estabelecem a exigên-
cia de medidas, mesmo que isso leve o Senado e a 
Câmara a fazerem uma pauta especial, praticamente, 
para responder a esse anseio.
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Quero aqui fazer um registro. Ontem, no Brasil 
inteiro, teve destaque o caso específico dos médicos, 
que, no meu Estado, foram comandados pelo Sindicato 
dos Médicos, juntamente com o Conselho Federal de 
Medicina e com a Associação Médica Brasileira. Por 
todo o País, em todo o Brasil, houve manifestações 
dos profissionais médicos, com uma pauta que tem um 
ponto primeiro, que vem sendo objeto de discussão.

Os que estão aqui há mais tempo, entre eles o 
Senador Delcídio do Amaral e o Senador Pedro Ta-
ques, que está no seu segundo mandato de Senador 
da República, mas que acompanha esse debate desde 
a Câmara dos Deputados, acompanham a questão do 
financiamento da saúde pública brasileira.

Então, vejam que o que o povo está discutindo 
nas ruas, além da questão da representação política, 
é a ideia de que devemos seguir uma tese que o Parti-
do dos Trabalhadores levantou e que foi assumida por 
muitas correntes políticas no Brasil – e nós dirigimos 
algumas prefeituras com este sentimento: o de haver o 
orçamento participativo. Só que esse orçamento partici-
pativo ganhou ares de coisa burocrática nos governos: 
faz-se a audiência, faz-se ali uma ausculta geral, mas 
é como se aquelas exigências contassem para aferir 
quantas sessões foram realizadas, ouvindo a popula-
ção em audiência pública, mas não contassem para o 
orçamento. Na hora de fazer o orçamento, as restrições 
são grandes. E uma das restrições orçamentárias está 
ligada a um dos pilares da economia brasileira e foi 
sustentada durante algumas décadas numa política de 
arrocho monetário. Esse arrocho monetário significou 
uma política de juros elevadíssimos.

Em algumas décadas, tratou-se de fazer pari-
dade cambial, o que danificava a possibilidade de in-
vestimentos internos, porque a nossa produção não 
alcançava o mercado externo. Isso criava um problema 
para a nossa produção agrícola, criava um problema 
gravíssimo para a nossa produção industrial e para a 
nossa produção na área de serviço. Ficamos impacta-
dos com a tal paridade durante anos e anos seguidos.

Esses pilares econômicos criaram sacrifícios 
enormes para o nosso País. Imaginem que, no ano 
passado, houve R$219 bilhões de juros em espécie, 
dinheiro que pagamos diretamente para os bancos. 
Não é pouca coisa!

Falei dos seis bilhões de euros que a Europa está 
propondo para fazer a sua recuperação econômica. 
São seis bilhões de euros!

Fala-se em R$50 bilhões de investimentos para 
a mobilidade, valor adicional aos R$88 bilhões que 
estão em curso em projetos no País, nas 24 maiores 
cidades do nosso País.

(Soa a campainha.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, isso significa o seguinte: o Brasil está 
investindo cinco, seis, sete, oito, nove, dez vezes mais 
do que a Europa, em termos de investimentos públicos. 
No entanto, não estamos conseguindo responder ade-
quadamente. Uma senhora disse para a Presidente: 
“Presidente, dentro da minha casa, a vida melhorou, 
mas lá fora os serviços estão muito ruins”.

É aqui que está o ponto central da manifestação 
dos profissionais de saúde no dia de ontem no Brasil 
inteiro. No meu Estado, reuniram-se mais sete mil pro-
fissionais nas ruas. Estudantes, dirigentes de DCEs, 
sindicatos, membros do Conselho Federal de Medicina 
e da Associação Médica Brasileira, familiares, várias 
gerações de profissionais da área de saúde partici-
param daquela manifestação. E eles não estavam ali 
para reivindicar apenas as questões relativas aos mé-
dicos. Colocaram como ponto primeiro: 10% das recei-
tas brutas da União devem ir para a saúde. Por quê? 
Porque nós amarramos os Estados e os Municípios! 
Nós obrigamos os Estados e os Municípios em deci-
são nossa no Congresso Nacional, mas não fizemos 
a determinação de quais as obrigações do Governo 
Federal em repasses para o fundo de saúde pública, 
que é um fundo único. Na gestão plena na minha cidade 
de Fortaleza, há um fundo que trata da saúde, desde 
o atendimento de alta complexidade até a assistência 
primária, básica de saúde.

Então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
quero reforçar o nosso compromisso com esta pauta: 
10% das receitas correntes da União devem ser des-
tinados para a saúde pública brasileira.

Na área dos profissionais médicos, os médicos 
reivindicaram o uso do Revalida, um instrumento para 
poder oficializar os diplomas de médicos formados no 
exterior antes que se contrate qualquer médico do ex-
terior. Evidentemente, essa pauta é correta, é justa.

Eles reivindicaram também a ampliação do número 
de vagas na área pública. E, em discussão aqui com os 
profissionais de saúde, com os médicos, especialmen-
te, nós propusemos que aqueles formados na escola 
pública pudessem prestar um serviço civil obrigatório, 
indo para as áreas mais remotas do nosso País para dar 
assistência à população. E isso vale não apenas para 
os médicos, mas para todos os profissionais de saúde 
formados pela escola pública, para que eles tenham 
exatamente essa obrigação com o nosso País.

Então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
o nosso Partido, o PCdoB, com sua Bancada, onde 
há profissionais da área de saúde, como médicos, 
farmacêuticos, assistentes sociais – há profissionais 
de todas as áreas praticamente na nossa Bancada 
–, nós queremos reforçar esse apelo que os médicos 
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patrocinaram nas suas manifestações, fazendo valer 
também a sua voz nas ruas do nosso País em defesa 
da saúde pública do povo brasileiro. É isso que está 
em jogo. Não é o profissional, não é o médico, não é 
o farmacêutico, não é o enfermeiro, não é o psicólogo, 
não é o odontólogo, não é o fisioterapeuta, não são as 
profissões particularizadas, é a saúde pública do Brasil 
que está clamando por essa decisão.

O povo está discutindo o orçamento do País.

(Soa a campainha.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
O povo está dizendo como quer que sejam gastos os 
recursos, fruto dos tributos que ele paga corretamen-
te. Ninguém vai deixar de pagar os tributos. Queremos 
apenas que o serviço seja de qualidade na nossa Na-
ção, especialmente na área da saúde, meu caro Se-
nador Moka, meu caro Senador Delcídio, minha cara 
Senadora Ana Amélia, meus caros Senadores Vanessa 
Grazziotin, Cícero Lucena e Alvaro Dias e meu caro 
Presidente Pedro Taques.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT 

– MT) – Muito obrigado, Senador Inácio.
Falará, como oradora inscrita, a Senadora Ana 

Amélia, do PP do Rio Grande do Sul.
V. Exª dispõe do tempo regimental.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Senador Pedro Taques; Srªs e Srs. Sena-
dores; nossos telespectadores da TV Senado; ouvintes 
da Rádio Senado, nós temos mantido uma pauta nos 
últimos dias, Senador Moka. Agora há pouco, o Sena-
dor Delcídio do Amaral fez um brilhante discurso, um 
pronunciamento abordando a questão relacionada à 
nossa reforma política e a essas propostas, referidas 
por ele, de iniciativa do Poder Executivo, mais preci-
samente da Presidente Dilma Rousseff.

Eu até usei a tribuna quando disseram que a 
Presidente tinha proposto uma Constituinte exclusiva. 
Eu fui contra e disse: “Ela não a propôs, ela sugeriu o 
debate”. Isso é diferente. Propor é tomar a iniciativa e 
mandar uma proposta. Sugerir o debate foi o que ela 
fez. Então, um a zero para a Presidente Dilma Rousseff.

O plebiscito já foi um compromisso. A Presidente 
o encaminhou ao Congresso. Essa foi uma iniciativa 
dela. Desde o primeiro momento, manifestei-me con-
trária ao plebiscito. O plebiscito é um sistema em que 
dizemos “sim” ou “não” para determinada questão. Incluir 
num plebiscito toda uma agenda de reforma política é 
complexo demais. E nós temos o problema do tempo, 
porque, para vigorarem as mudanças no ano que vem, 

elas terão de ser feitas um ano antes. E, de agora até 
o mês de setembro, vai ser inviável fazer essa reforma.

Hoje, pela manhã, o Vice-Presidente da Repúbli-
ca, reunindo os Líderes, acolheu o sentimento médio 
comum da base do Governo, ao qual fez referência o 
Senador Pedro Taques, no sentido de que é melhor dei-
xar para 2014, junto às eleições, essa consulta. Isso é 
muito mais barato, é muito mais racional, é muito mais 
lógico, embora eu continue pensando que plebiscito 
não é a panaceia para os nossos males ou o remédio 
para os males do nosso País.

Assim, saúdo o Vice-Presidente Michel Temer pela 
iniciativa tomada na reunião de hoje com as lideranças.

Estamos começando a entrar no Brasil real. As 
ruas não estão pedindo reforma política. As ruas es-
tão pedindo dinheiro para a educação e para a saúde, 
combate à corrupção e à malversação do recurso pú-
blico, mobilidade urbana de qualidade. É isso que as 
ruas estão pedindo. Elas pediram que se derrubasse a 
PEC nº 37. Então, nós ouvimos as ruas e derrubamos 
a PEC nº 37 na Câmara dos Deputados. Ouvimos as 
ruas, e foi criada a Lei da Ficha Limpa tempos atrás. 
Aprovamos aqui rapidamente os royalties para a edu-
cação e para a saúde.

O senhor sugeriu, com propriedade, no relatório 
do Senador Eduardo Braga, melhor qualidade para as-
segurar a segurança jurídica, impedindo que isso seja 
judicializado. Foi votado também aqui, ontem, o fim do 
voto secreto, pela Comissão de Constituição e Justiça, 
para todas as votações. Essa era uma demanda das 
ruas. Isso nós decidimos aqui.

Assim, a população, quando se manifesta, pres-
siona esta Casa, e esta Casa decide. Isso é democra-
cia. Essa, talvez, seja a democracia direta. Ainda bem 
que nós aqui estamos ouvindo as ruas! Ainda bem! 
Seria muito mais grave – e o exemplo está no Egito – 
se nós não déssemos atenção ao que as ruas estão 
nos dizendo e recomendando.

Portanto, temos de dar atenção às prioridades. A 
mobilidade urbana, à que se referiu o Senador Delcídio 
do Amaral, é extremamente relevante. Não é possí-
vel que um trabalhador hoje perca duas, três, quatro, 
cinco horas para sair de casa e ir para o trabalho. O 
transporte é caro e de má qualidade. Que qualidade 
de vida tem esse trabalhador?

Com muito prazer, concedo um aparte ao Sena-
dor Waldemir Moka.

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – 
Senadora Ana Amélia, ontem, tive a oportunidade de 
apartear o nosso Presidente em exercício nesta ses-
são, o Senador Pedro Taques. Eu disse a ele que eu 
não vi nas passeatas ninguém levantando um cartaz, 
dizendo que queria o plebiscito ou a reforma política. 
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Eu não vi isso. Eu vi muita gente reclamando da saúde. 
Aliás, a pesquisa disse que 40% dos problemas são 
da saúde. Nós estamos hoje, novamente, discutindo 
a questão do plebiscito e da reforma política. É claro 
que a reforma política é importante e precisa ser feita, 
mas não acredito que, nesse momento, essa seja a 
prioridade que está na rua. Não é. Nós tínhamos que 
estar discutindo hoje, aqui, os 10% da receita bruta para 
saúde. É essa a prioridade, pelo menos que a pesquisa 
demonstrou. Os jovens querem uma participação maior. 
A ferramenta da Internet provocou isso. Hoje, um jovem 
lá da favela consegue colocar voz exatamente como 
o menino de classe média e de média alta. Essa é a 
democratização, e é isso que nós estamos realmente 
buscando. Desde o início, eu disse que era importante 
prestar atenção. Não adiantou, como tentaram fazer, 
desqualificar aquilo. Depois se transformou. Começou 
com os jovens do Movimento Passe Livre, mas teve 
o apoio da classe média; classe média que, hoje, as-
cendeu, que tem salário, carteira assinada, que está 
vendo o aumento da inflação e que não quer mais 
retroceder. Ela quer avançar, quer mais. É nisso que 
o Congresso tem que se pautar. Acho, de concreto, a 
votação dos royalties. Inclusive, como Presidente da 
Comissão de Assuntos Sociais, perguntei o que sig-
nificam os 25% dos royalties para a saúde; quanto de 
recurso de imediato vai para a saúde. E, hoje, ainda 
hoje, à noite, nós vamos ter um encontro com o Mi-
nistro da Saúde, porque eu acho que nós precisamos 
discutir essa questão. “Vamos importar os médicos”. 
É isso que vai resolver o problema da saúde ou temos 
que investir na infraestrutura e levar infraestrutura para 
os pequenos Municípios? É isso que eu acho que a 
sociedade quer e é sobre isso que ela exige o debate. 
É claro que a reforma política é importante. Falávamos 
eu e o Senador Pedro Taques que, no início do nosso 
mandato, fizemos parte de uma comissão. Aprovamos 
vários itens, encaminhamos. Para onde foram? Esbar-
ram nos interesses de partidos, nos interesses pesso-
ais, enfim. Então, eu acho que, nesse momento, quero 
discutir, sim, a questão da saúde. Vou insistir: seja pela 
representação, como Presidente da Comissão de As-
suntos Sociais, mas, muito mais do que isso, porque 
entendi que o maior problema deste País, nesse mo-
mento, é, sem dúvida nenhuma, a questão da saúde. 
Muito obrigado, Senadora Ana Amélia.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Quero 
que seja incluído, como parte do pronunciamento, o 
aparte do Senador Moka, cumprimentando-o pela ini-
ciativa da reunião de hoje com o Ministro Alexandre 
Padilha, da Saúde. 

Quero dizer, Senador Moka, que a decisão so-
bre os royalties foi sábia: foram 75% para a educação 

e 25% para a saúde. Foi uma forma de também dar 
atendimento a essa demanda. E nós precisamos exa-
tamente fazer isto: realizar uma gestão de qualidade.

Hoje, pela rede social, recebi a informação de 
que uma criança nasceu na recepção de um hospital 
da Paraíba. Isso não pode ser. Nós temos que ter um 
padrão de qualidade para isso.

Com alegria, concedo um aparte também ao Se-
nador Sérgio Souza, que pediu, levantou o microfone 
para falar também.

O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Cara 
Senadora Ana Amélia, o assunto que V. Exª traz à tri-
buna na tarde de hoje é daqueles que estão nos ou-
vidos, nas bocas, na mente do cidadão brasileiro, dos 
Parlamentares do Congresso Nacional, do Senado 
Federal, que tem proposto uma agenda positiva para 
dar uma resposta à altura daquilo que a sociedade 
está pedindo. Não é porque a sociedade saiu às ruas 
que estamos agora nos movimentando. 

(Soa a campainha.)

O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – A so-
ciedade está há muito tempo se sentindo deficitária e, 
agora, foi às ruas, levantou-se, porque não aguenta-
va mais. Muitos projetos, dezenas deles, aqueles de 
interesse da sociedade não andavam no Congresso 
Nacional. Eu entendo que essa mensagem da Presi-
dente Dilma foi para dizer o seguinte: “Vocês têm a mi-
nha bênção para fazer andar as coisas no Congresso 
Nacional.” E também um pouco para passar a batata 
quente! Quero agradecer a V. Exª por nos ajudar nessa 
questão da condução da PEC nº 20, a PEC do Sena-
dor Paim, de minha relatoria, que é para extirparmos 
do Congresso Nacional o voto secreto da Constituição, 
inclusive o voto secreto para a cassação de Deputados 
e Senadores. Muito obrigado.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Cumprimen-
to o Senador Sérgio Souza. Da mesma forma, quero que 
faça parte do meu pronunciamento essa manifestação. 

Cumprimentos ao trabalho feito ontem, na Co-
missão de Constituição e Justiça, porque foi relevan-
te. Isso estava na pauta das ruas. Pediam que fossem 
eliminadas as votações secretas nesta Casa. Então, 
a nossa contribuição. 

(Soa a campainha.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – O que 
a rua quer foi feito pela relatoria de V. Exª e pela ini-
ciativa do Senador Paulo Paim nessa causa. Assim é 
que estamos todos nós cumprindo com a nossa res-
ponsabilidade.

Eu queria também aproveitar, Senador Pedro 
Taques, para fazer dois registros. O registro de hoje 
aconteceu na CPMI, na Comissão Parlamentar Mista 
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de Inquérito da violência contra a mulher, presidida pela 
combativa Deputada Jô Moraes e pela relatoria compe-
tente da Senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo. 

Foi um trabalho, uma construção exaustiva de mui-
to tempo, em praticamente todos os Estados brasileiros. 

Eu não tenho razão para ter alegria, porque o que 
foi visto no meu Estado, Senador Capiberibe, não foi 
diferente dos outros Estados em relação à violência 
contra a mulher. Há três cidades no Rio Grande do 
Sul que estão no ranking das 100 cidades em que há 
maior índice de violência contra a mulher:

(Soa a campainha.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Guaíba, 
Taquara e Lajeado. 

Queria agradecer à Senadora Vanessa Grazziotin 
e à Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público 
do Distrito Federal e Territórios, Eunice Carvalhido, pela 
colaboração decisiva para melhorar a proposta que eu 
havia sugerido na finalização desse relatório da Se-
nadora Ana Rita; ao Senador Ricardo Ferraço, além 
da colaboração de todas as Deputadas, Senadoras e 
Senadores que ali compareceram. 

Penso que nós finalizamos com um texto abso-
lutamente adequado aos dias de hoje para evitar que 
qualquer iniciativa nossa pudesse parecer exorbitarmos 
na nossa competência sobre outras instituições. Nós 
temos que ter aqui o equilíbrio. Quando nós cobramos 
e não queremos a judicialização, temos que fazer a lei 
adequada e a forma adequada de encaminhar.

(Soa a campainha.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Então, eu 
queria renovar os cumprimentos à Senadora Ana Rita e 
à Deputada Jô Moraes pela qualidade do relatório que 
foi apresentado e aprovado por unanimidade. Houve 
apenas um voto discordante em relação a essa matéria.

Tenho a alegria de conceder um aparte ao meu 
querido amigo, Senador Roberto Requião. Eu digo 
“querido” para que o senhor não brigue comigo.

O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – 
Isso seria impossível, Senadora. Mas é um aparte ins-
tigante. No Paraná, nós quebramos o sigilo dos votos, 
e foi com o meu apoio, quando eu era governador. Os 
resultados foram impressionantes, tão impressionantes 
que o meu sucessor nunca mais perdeu uma eleição. 
Ele criou uns mil e quatrocentos cargos em comissão, 
uns novos e os que já existiam; distribuiu esses car-
gos entre os Deputados e, com o voto aberto, ele não 
teve mais uma única derrota, mesmo que a população 
inteira esteja contrariada. Os Deputados, fielmente, 
mantêm seus cargos comissionados e a liberação de 
algumas emendas.

(Soa a campainha.)

O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – 
Então, Senadora, eu vou votar a favor da quebra do 
sigilo, até porque eu nunca me incomodei com sigilo. 
Meus votos sempre foram claros, abertos, e o pecado 
maior que eu tenho é essa transparência, que alguns 
amigos dizem que me prejudica muito. Não acredito 
que seja assim, mas é uma faca de “dois legumes”, 
porque, no sistema das emendas parlamentares, no 
sistema das nomeações, dos mandos políticos e das 
intimações, nessa circunstância, ela coloca o Congres-
so Nacional de joelhos, diante do Executivo. O pessoal 
diz: “Nós não podemos votar sem sigilo a eleição do 
Ministro do Supremo.” O Ministro do Supremo pode até 
ficar contrariado, mas ele é um Ministro num colegiado. 
Já no Brasil, no sistema presidencialista, o Presidente 
da República é um só. 

(Soa a campainha.)

O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – 
Trabalhando com emendas, nomeações e mais o voto 
sem sigilo, talvez nós fiquemos piores do que estamos 
até hoje. De qualquer forma, Senadora, eu queria an-
tecipar o meu pronunciamento de hoje. Caprichei mui-
to, trabalhei nele nesses últimos dois dias e vou falar 
sobre o Bradypus variegatus, que é o nome científico 
do bicho-preguiça. E por que bicho-preguiça? Terá al-
guma relação esse meu pronunciamento com a ques-
tão das ruas. Há um ditado popular que diz que com 
fogo no rabo até preguiça corre. E eu vou falar sobre 
o Bradypus variegatus, o plebiscito, a circunstância 
política brasileira e, fundamentalmente, sobre o que 
é, realmente, uma reforma política, porque até agora 
eu só vi proposta de uma reforma eleitoral. Política é 
uma coisa muito mais ampla. A palavra vem do grego, 
Senadora, pólis, cidade, a qual se acrescenta...

(Interrupção do som.)

O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – 
... um sufixo “ico” ou “ica”, da cidade, transformando 
substantivo em adjetivo, que é administração da cida-
de e, por extensão, do Estado e da Nação. Mas nós 
estamos brincando com um plebiscitozinho. A nossa 
Presidente coloca, no plebiscito, a quebra do sigilo do 
Congresso Nacional, mas e o sigilo do Executivo, que 
ela não quebra? E sou um admirador da Presidenta 
Dilma, mas estou impressionado com a péssima asses-
soria que lhe está servindo nessas últimas propostas. 
Sobre isso e sobre o Bradypus variegatus, eu quero 
conversar mais tarde.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Senador 
Roberto Requião, eu achei interessante a abordagem 
que V. Exª fez a respeito do voto secreto, mas V. Exª 
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protagonizou, aqui nesta Casa, aqui no Senado, uma 
das derrotas mais significativas que o Governo teve 
numa votação secreta.

(Soa a campainha.) 

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Mas V. 
Exª assumiu e liderou uma rebeldia e uma rebelião 
aqui para que um nome indicado para uma importante 
agência reguladora tivesse sido recusado pelo Senado 
Federal. V. Exª, então, mesmo havendo voto secreto, 
liderou esse movimento. Assim, é possível, com o voto 
aberto, se conhecer a natureza e a qualidade dessa 
votação, Senador Roberto Requião.

O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – 
Vou recapitular o episódio: foi quando o Senado da 
República recusou o famoso Bernardo Figueiredo, 
que havia sido Presidente da ALL, ligado ao setor pri-
vado, e que virou presidente de uma agência para ser 
o fiscal dos seus antigos patrões. Mas não se esque-
ça, Senadora Ana Amélia, de que eu tentei dar uma 
oportunidade ao Executivo para desistir da indicação. 
Então, eu propus que fosse...

(Interrupção do som.)

O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – 
É sabotagem da Mesa? Ou é a minha amiga Cláudia 
que está me tirando do ar?

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – A Pre-
sidente vai ser generosa.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PC do B – AM) – A Mesa não promove nenhum tipo de 
sabotagem, Senador. Pode ficar tranquilo.

O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – 
Bom, eu pedi a prorrogação da votação, e nós perde-
mos no plenário por 36 a 30, porque, com o voto aberto, 
para jogar para frente, ninguém quis se comprometer 
com a posição que eu tomava de impedir que esse 
indivíduo assumisse a presidência da agência. Só ga-
nhamos contra o Governo depois, com o voto secreto. 
Daí, inverteu: foram 36 a 30, a favor da revogação do 
nome dele. Se fosse aberto, o Governo teria me pa-
trolado aqui com grande facilidade.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Obri-
gada, Senador Roberto Requião, pela qualidade do 
seu aparte. 

Eu queria que esse aparte fosse incluído também 
neste pronunciamento.

Eu queria renovar à Senadora Vanessa Grazziotin 
o agradecimento pelo que aconteceu hoje, na CPMI 
da Violência contra a Mulher.

(Soa a campainha.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Igualmen-
te à Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público 

do Distrito Federal e Territórios, Eunice Carvalhido, e 
ainda à Senadora Ana Rita, que foi a Relatora, muito 
combativa e muito habilidosa na conclusão dos traba-
lhos; sobretudo, à Presidente, a Deputada Jô Moraes 
e também ao colega Ricardo Ferraço.

Eu queria também solicitar à Mesa, a propósito 
do que falei aqui, Senadora Vanessa, a transcrição, nos 
Anais do Congresso Nacional, do seguintes artigos: o 
editorial publicado hoje no jornal O Globo: “Manobra do 
plebiscito é inviável.” Também gostaria que fosse trans-
crito nos Anais do Senado o comentário da jornalista 
Eliane Cantanhêde, na Folha de S.Paulo de hoje: “Ple-
biscito para inglês ver”; e, de minha autoria, no Correio 
Braziliense de hoje: “O lado obscuro do Plebiscito”. 

(Interrupção do som.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Por fim, 
Senadora Vanessa Grazziotin, eu queria que fosse 
transcrito o belíssimo comentário de Junia Nogueira 
de Sá, na Folha de S.Paulo – “O recado das ruas” –, 
em que ela faz uma avaliação sobre a mídia tradicio-
nal e a força das redes sociais, o chamado empode-
ramento do cidadão.

Finalmente, agradecendo a sua generosidade 
no tempo que me foi concedido e também os apartes 
dos colegas Senadores, quero dizer que o Ministro 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 
Fernando Pimentel, que, hoje, expôs na Comissão de 
Relações Exteriores desta Casa, a convite do Senador 
Ricardo Ferraço, seu Presidente, confirmou que uma 
emenda vai manter o Reintegra com efeito retroativo 
ao dia 4 de junho, para que os incentivos ao setor de 
manufaturados sejam mantidos. Isso se refere a que 
as empresas exportadoras recebam 3%...

(Soa a campainha.) 

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ... do fatu-
ramento obtido com as vendas externas. É a devolução 
desse percentual retroativo a 4 de junho, quando a MP 
601 deixou de ter validade. Agora, com a MP 610, cuja 
relatoria está nas mãos do Senador Eunício Oliveira, 
essa medida será resgatada, conforme assegurou o 
Ministro Fernando Pimentel, a quem eu agradeço em 
nome da Associação Brasileira das Indústrias de Cal-
çados (Abicalçados), do meu Estado, onde o setor tem 
um peso econômico muito forte na geração de emprego 
e renda para a economia do Rio Grande do Sul.

Muito obrigada, Srª Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE A SRª 
SENADORA ANA AMÉLIA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I, §2º, 
do Regimento Interno.)
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Durante o discurso da Srª Ana Amélia, o Sr. 
Pedro Taques deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pela Srª Vanessa Grazziotin.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta V. Exª, Senadora 
Ana Amélia, quando relata, de forma justa, o importante 
relatório que nós todas aprovamos – e todos, porque 
havia muitos homens, é bom registrar aqui –, de auto-
ria da Senadora Ana Rita, da CPMI que investigou a 
violência contra a mulher.

V. Exª apresentou uma sugestão que foi acatada 
por unanimidade. Então, não tenho dúvida nenhuma 
de que a sugestão de V. Exª contribuiu muito para que 
o relatório ficasse, de fato, muito bem elaborado e que 
vai ajudar muito no combate à violência que, infeliz-

mente, apesar da Lei Maria da Penha, é crescente 
em nosso País.

Parabéns, Senadora Ana Amélia.
V. Exª solicita a transcrição, que conste da Ata 

cinco artigos, inclusive um de autoria de V. Exª.
V. Exª será atendida na forma regimental.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/

PCdoB – AM) – Vou ler um despacho, um encaminhamento:

Os Líderes partidários abaixo assinados indicam 
o Sr. Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho 
[o currículo está anexo] para compor o Conselho 
Nacional do Ministério Público, na forma do art. 
130-A, inciso VI, da Constituição da República. 
Brasília, 25 de junho de 2013.

É o seguinte o Ofício, na íntegra:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – A matéria será encaminhada à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para 
ser analisada.

Continuando nossa relação de inscritos, eu con-
vido, agora, para fazer uso da palavra, no período de 
comunicação inadiável, o Senador João Capiberibe, 
do Estado do Amapá.

Senador, nossa Casa está cheia de visitantes. 
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 

Senadora Vanessa.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/

PCdoB – AM) – Pois não. 
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 

A ordem dos inscritos, seria possível?
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PCdoB – AM) – Sim. Após o Senador Capiberibe, 
falará, como inscrito, Senador Ferraço; como Líder, 
Rodrigo Rollemberg; inscrito, Senador Pedro Taques; 
inscrito para comunicação inadiável, Senador Alvaro 
Dias; e V. Exª, Senador, está muito bem atrás. V. Exª, 
aliás, está no art. 17. V. Exª é o segundo do art. 17. 

Pois não.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 

Pena, porque eu era o quinto inscrito. 
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/

PCdoB – AM) – Não, eu era... Eu era...
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 

Esta Casa é interessante, tem hora que obedece, tem 
hora que não obedece, mas faz parte, não é?

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Não, Senador, eu era a segunda 
inscrita na sessão de hoje e fui a primeira do art. 7º. 
Falei para uma comunicação inadiável. Não há mais 
espaço, mas há espaço para falar no período de Lide-
rança. Seu partido...

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Não, eu digo é como inscrito, eu era o quinto, que eu 
me inscrevi como o quinto, mas como eu já falei duas 
vezes...

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Eu também, como a segunda.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – ... 
eu só estou comentando que tem hora que esta Casa 
obedece, e tem hora que ela desobedece ou bagun-
ça. Mas tudo bem.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Olha, Senador, eu quero aqui sair em 
defesa de todos os nossos assessores. Na realidade, 
são os servidores da Casa que organizam a lista, e, 
toda vez que eu tenho dúvida, eu venho aqui e vejo 
que eles têm razão. Então, eles são muito ciosos na 
inscrição de todas as Srªs e de todos os Srs. Senadores.

Senador Capiberibe, com a palavra.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. Para 

uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – 
Obrigado, Srª Presidenta, Senadora Vanessa Grazziotin.

Srªs e Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado, 
telespectadores da TV Senado, eu queria começar mi-
nha manifestação de hoje, aqui da tribuna do Senado, 
registrando uma sugestão importante trazida pela Fo-
lha de S.Paulo, de lavra do jornalista Marcelo Soares, 
em que sugere que a Aeronáutica abra uma janela de 
transparência para registrar o uso de equipamentos dos 
aviões utilizados normalmente por ministros e agentes 
públicos, também pela Mesa do Senado e da Câma-
ra. Nós acabamos de ter uma denúncia envolvendo o 
Presidente do Senado, de que teria utilizado avião da 
Força Aérea Brasileira para uso particular, e também 
do Presidente da Câmara.

Ora, atendendo a essa sugestão do jornalista 
Marcelo Soares, estou encaminhando ofício ao Ministro 
Jorge Hage, da Controladoria, para que ele articule, 
junto à Aeronáutica, uma janela de transparência para 
registrar esses voos, com os passageiros, o destino 
e também o custo, quanto custa um voo nos aviões 
da FAB que servem ao Poder Executivo e ao Poder 
Legislativo.

Eu gostaria de fazer esse registro, Srª Presi-
dente, até porque essa preocupação com a transpa-
rência vem de longas datas, desde meu período de 
Prefeito de Macapá até a aprovação e promulgação 
da Lei Complementar nº 131, a Lei da Transparência, 
de nossa autoria, que determinou a exposição, em 
tempo real, de todas as receitas e despesas públicas. 
Por isso, faço aqui esse encaminhamento e comunico 
a esta Casa que estou solicitando ao Ministro Jorge 
Hage que tome providências junto à Aeronáutica para 
que se faça o registro do uso desses equipamentos, 
até porque o Brasil tem uma tradição de uso patrimo-
nialista dos equipamentos, daquilo que é público, de 
forma privada. Eu acho que a sociedade já não tem 
mais por que tolerar esse comportamento.

Mas a preocupação, neste momento, com refle-
xão enorme aqui nesta Casa, é com a pressão vinda 
das ruas. E, como não existe democracia sem pressão 
popular, os resultados nós estamos conferindo aqui. 
Esta Casa nunca trabalhou tanto, nunca aprovou tantos 
projetos como nos últimos dias. E a minha preocupa-
ção é com que o povo não tire os pés da rua, porque, 
se baixar o clamor popular, é arriscado que também 
baixe aqui o nosso desempenho na aprovação de 
projetos importantes para a sociedade, assim como 
na Câmara. Mas, mais do que aprovar leis, o funda-
mental, me parece, é o cumprimento dessas leis. É aí 
que nós temos uma enorme dificuldade. As leis valem 
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para uns e não valem para outros. Há leis que pegam 
e leis que não pegam.

É verdade que o clamor popular tem razão de 
ser, mesmo que a democracia tenha feito enorme bem 
para este País. 

Em vários aspectos, a sociedade brasileira melho-
rou, mas eu não vou destacar os que melhoraram, eu 
vou destacar exatamente aqueles que se deterioraram 
ao longo desses anos, e os dois que eu considero que 
mais complicam, que mais causam dor de cabeça para 
o cidadão comum e mais preocupação são a violência 
urbana, principalmente a ameaça à vida das pessoas, 
os homicídios, e, claro, o transporte coletivo urbano. 
São duas questões fundamentais na vida daqueles 
que vivem nos centros urbanos, nas nossas cidades 
e que não têm...

(Soa a campainha.)

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
... políticas públicas nacionais. Não existe política na-
cional de segurança pública e muito menos de mobili-
dade urbana ou de transporte urbano. Então, são dois 
aspectos fundamentais, e me parece que é decisivo 
que nós tenhamos uma resposta para isso. 

No caso da violência urbana, levantamento feito 
pelo Cebela mostra que, de 1980 até 2010, morreram, 
resultado de disparo de arma de fogo, 800 mil pesso-
as. Os crimes passaram de 8.710 mortes por disparo 
de arma de fogo, em 1980, para 38.892, em 2010, e 
a média, nos últimos dez anos,...

(Interrupção do som.)

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
... é de 39 mil pessoas mortas por disparo de arma de 
fogo a cada ano no País. É um estado de guerra per-
manente. Morre mais gente por ano no Brasil do que 
em qualquer guerra no Oriente Médio. Portanto, essa 
é uma preocupação da sociedade. 

Algumas pesquisas apontam o índice alarmante 
de pessoas, mais de 70%, que temem morrer assassi-
nadas, ou com bala perdida ou em assalto. Enfim, esse 
é um problema que tem que ser combatido. 

Nós temos que ter uma política nacional de segu-
rança pública. Nesse sentido, ontem conversei com o 
Senador Aécio Neves, que é o Relator da PEC nº 24. 
Ele, então, na terça-feira, deve dar entrada com o seu 
relatório na CCJ. É uma proposta de política...

(Soa a campainha.)

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
... nacional de segurança pública, em auxílio aos Es-
tados, que hoje são responsáveis por essas políticas.

No que diz respeito a transporte urbano, é preciso 
uma avaliação imediata do sistema de concessão para 

o setor privado da exploração do transporte urbano. É 
preciso estudar para saber os resultados, em que re-
sultou esse modelo. Porque me parece que, nos países 
desenvolvidos, nos países de capitalismo avançado, 
o sistema de transporte coletivo não é regime de con-
cessão privada, o sistema é exclusivamente estatal. 
Assim é na França, em que quase 95% do sistema de 
transporte coletivo é.... 

(Interrupção do som.)

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
... estatal. Nos Estados Unidos, (Fora do microfone.) 
centro do capitalismo global, da iniciativa privada, 
transporte coletivo é público.

Senador Cícero Lucena, o Brasil é um dos raros 
casos em que se concedeu a exploração de transporte 
coletivo para a iniciativa privada, cujo objetivo único é 
o lucro. Daí o caos que nós estamos vivendo. 

Ouço, com atenção, o Senador Cícero Lucena. 
O Sr. Cícero Lucena (Bloco/PSDB – PB) – Se-

nador Capiberibe, como sempre, o senhor, ao subir a 
esta tribuna, sobe para tratar de um assunto, com muita 
sensibilidade e também com muita responsabilidade, 
que faz parte do clamor das ruas. Se V. Exª teve a opor-
tunidade de ler a Veja, as Páginas Amarelas, lá está 
um jovem que simboliza um pouco esse movimento. 
Ele diz que não está brigando por isso, que eles não 
foram às ruas por centavos. 

(Soa a campainha.)

O Sr. Cícero Lucena (Bloco/PSDB – PB) – Eles 
foram para cobrar gerenciamento, eficiência, honesti-
dade, para o Governo funcionar, cada cidadão cumprir 
o seu papel, quer seja na área da saúde, quer seja na 
área da educação, quer seja na mobilidade urbana 
– tema que V. Exª aborda no seu pronunciamento –, 
quer seja na questão da segurança. E eu acrescento 
a seca e o abandono ao Nordeste, e tantos e tantos 
outros itens que precisam ter andamento. A rua tem 
clamado, por exemplo, desta Casa, a aprovação de 
projetos que estão dormindo. Não está pedindo que 
sejam aprovados projetos ruins, sem debates, sem 
discussão, sem ouvir, nas Comissões, os prós e os 
contras de cada tema que lá está sendo pautado. As 
ruas cobram responsabilidade. 

(Interrupção do som.) 

(Soa a campainha.)

O Sr. Cícero Lucena (Bloco/PSDB – PB) – E V. 
Exª está dizendo algo importante: nós temos de discutir 
a mobilidade como um todo. Não é somente aprovar 
o passe livre, o que é importante e fundamental, mas 
quem vai pagar essa conta? Em que tamanho está essa 
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conta? Essa conta está honesta quanto ao preço que 
as empresas concessionárias estão apresentando? É 
interessante que se reduziram R$0,10 numa cidade, 
R$0,15 em algumas e que outras não responderam, 
mas ninguém foi a fundo discutir a planilha que está 
sendo praticada nessas concessões. O primeiro cálculo, 
o cálculo direto, está sendo com base na redução da 
desoneração ou no que o Poder Público está disposto 
a pagar, mas não em se verificar se essas planilhas 
estão sendo honestas na sua composição, se o nú-
mero de passageiros que estão sendo transportados 
é o verdadeiro ou se ele está sendo escondido, porque 
influencia no preço...

(Interrupção do som.)

O Sr. Cícero Lucena (Bloco/PSDB – PB) – ...e, 
consequentemente, também nos tributos que são pa-
gos pelos proprietários de empresas privadas. Então, 
as ruas estão nos cobrando que haja transparência, 
aprofundamento, verificação do preço que o povo está 
pagando, ou se há novos modelos internacionais ou 
exemplos exitosos em nosso País que possam efetiva-
mente ser adotados como padrão brasileiro do custo 
da mobilidade urbana.

O SR. JOÃO CABIPERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
Obrigado, Senador.

Eu fui Prefeito da minha cidade, Senador. Fui 
Prefeito da minha cidade e trabalhei, como me diziam, 
isolado politicamente. Não recebi um único centavo de 
transferência, seja do Governo do Estado ou da União 
federal. Trabalhei exclusivamente com recursos muni-
cipais. Organizei a prefeitura gestora conforme os in-
teresses da coletividade (Fora do microfone.).

(Interrupção do som.)

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Senador Capiberibe, o Senador Pedro 
Taques é o próximo. V. Exª está falando para uma co-
municação inadiável e não haveria como fazer aparte, 
mas a Mesa aceitou...

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
Vou encerrar, Senadora.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Obrigada.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– Só para responder ao Senador Cícero Lucena, que 
colocou uma questão fundamental.

Fui Governador também, sem transferências da 
União, mas acabei com o loteamento dos cargos. Não 
havia loteamento; havia mérito. E isso muda tudo.

Acho que um tema que temos de discutir aqui, 
se quisermos ouvir as vozes da rua, é o de limitar o 
número de cargos comissionados. Não podemos che-
gar e mudar tudo.

Não é possível termos que ensinar a gerir o Es-
tado de novo. Temos que acabar com as emendas par-
lamentares, aí sim, vamos ter independência.

(Interrupção do som.)

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) 
– As pessoas vão ser nomeadas sem indicação. Não 
tenho nenhuma indicação do Governo Federal. Apoio 
o Governo, sim, mas não tenho nenhuma indicação.

Por último, queria encerrar dizendo que, se eu 
pudesse e se alguém me consultasse, se eu estives-
se próximo da Presidenta Dilma, eu diria que este é 
o momento de pensar menos na reeleição, de deixar 
de lado a reeleição. Acho que é hora de responder às 
demandas das ruas, mas não só às demandas das 
ruas como também às demandas deste País.

Penso que a Presidenta Dilma poderia dizer que 
não quer mais ouvir falar de reeleição, que só quer ouvir 
falar de solução para o País. Eu gostaria enormemente 
de dizer isso, se eu estivesse próximo da Presidenta. 
E, se alguém ouviu, diga à Presidenta que, daqui para 
frente, ela não vai mais conversar sobre reeleição, ela 
vai conversar sobre o País.

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PCdoB – AM) – Muito obrigada a V. Exª, Senador 
Capiberibe.

A Mesa solicita aos próximos que observem o 
tempo, porque há muitos oradores inscritos e alguns 
estão reclamando em relação à falta de cumprimento 
do tempo; não é mesmo, Senador Cícero?

Convido para fazer uso da palavra, como orador 
inscrito, por permuta com os Senadores Pedro Taques 
e Ricardo Ferraço, o Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidenta, Senadora Vanessa Grazziotin, 
temos a notícia de que o Vice-Presidente Michel Te-
mer informou que acha difícil que realizemos a refor-
ma política e o plebiscito a tempo de valer para 2014. 
Mas o importante é que nós estejamos a aprofundar 
o debate, apresentando as nossas sugestões e, inclu-
sive, colocando na ordem do dia as proposições que 
de algum tempo têm sido apresentadas por inúmeros 
Senadores e Deputados Federais e sobre as quais 
ainda não tomamos decisões.

Uma delas se refere ao chamado recall. Justa-
mente hoje quero falar sobre o Referendo Revocatório, 
que é conhecido pela palavra inglesa recall.

Os movimentos populares ocorridos no País, a 
despeito de terem se iniciado com motivações pon-
tuais, como a redução do valor das tarifas dos trans-
portes públicos de massa e os gastos orçamentários 
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com os grandes eventos esportivos, adquiriram um 
corpo muito maior de reivindicações. O foco das insa-
tisfações – é importante que entendamos – é a falta 
de transparência no trato da coisa pública por parte 
dos agentes políticos e da administração do Estado; o 
repúdio à corrupção, que a toda hora está estampada 
nos noticiários e, no que mais nos toca; o desagrado 
patente da população com a forma de representação 
política, afastada das necessidades reais do povo, que, 
até dias atrás, estávamos implementando no cotidiano 
do Congresso Nacional e dos Parlamentos estaduais 
e municipais ao longo de todo o País.

Não é de hoje que tenho me preocupado com 
essas questões. Já em 2005, apresentei a Proposta 
de Emenda à Constituição nº 73, por sugestão do Prof. 
Fábio Konder Comparato, que tem por finalidade pre-
cípua instituir o referendo revocatório para o mandato 
de Presidente da República e de Senadores e Depu-
tados Federais, o chamado recall. A proposta foi apre-
sentada no bojo da Campanha Nacional em Defesa 
da República e da Democracia, lançada pela Ordem 
dos Advogados do Brasil naquele ano.

O princípio basilar da democracia vem inscrito 
no art. 1º, parágrafo único, da Constituição Federal, 
exprimindo-se pela declaração de que “todo poder ema-
na do povo, que o exerce por meio de representantes 
eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição”.

Como se percebe, a soberania popular não pode 
jamais ser alienada ou transferida, sob pena de desa-
parecer. Os chamados representantes do povo não 
recebem, ainda que minimamente, parcelas do poder 
político supremo, mas exercem suas atribuições como 
delegados do povo soberano, perante o qual devem 
prestar contas de sua gestão.

A Constituição, em vários de seus dispositivos – 
art. 14, §10; art. 55; art. 56 e art. 82 – qualifica como 
mandato a relação política que prende os agentes pú-
blicos eleitos ao povo que os elegeu.

Ora, na substância de todo mandato, encontra-
mos uma relação de confiança, no sentido de entrega 
a alguém da responsabilidade pelo exercício de de-
terminada atribuição – no caso de mandato político, a 
responsabilidade pelo desempenho de um cargo ou 
função pública.

Tem-se qualificado, comumente, o mandato polí-
tico como uma relação de representação. Mas, a rigor, 
é preciso distinguir nesse particular, sobretudo nos sis-
temas presidenciais de governo, entre o status jurídico 
de Parlamentares e o dos Chefes do Poder Executivo, 
como foi salientado pela doutrina de Karl Loewenstein.

Tradicionalmente, desde a instituição do Parla-
mento inglês, o pai de todos os Parlamentos, o povo 
confia aos Parlamentares por ele eleitos o encargo de 

votar as leis no interesse geral, sem privilégios, e de 
fiscalizar a atuação dos agentes do Poder Executivo, 
para verificar se ela se desenvolve de acordo com o 
ordenamento jurídico – basicamente a Constituição e 
as leis – em função do bem comum do povo e do in-
teresse nacional. Os Parlamentares agem, assim, in-
contestavelmente, como representantes ou delegados 
do povo soberano diante do órgão que monopoliza o 
poder de coagir ou impor, a fim de evitar todo abuso. 
É esse, fundamentalmente, o seu papel político.

Já no tocante ao Chefe do Poder Executivo, a 
eleição popular expressa a confiança que o povo nele 
deposita, no sentido de que ele exercerá regularmente 
suas funções de “manter, defender e cumprir a Cons-
tituição, observar as leis, promover o bem geral do 
povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a 
independência do Brasil”, conforme o art. 78 da Cons-
tituição Federal. Aqui, a eleição não cria propriamente 
uma relação de representação do povo, mas expres-
sa o consentimento popular para que o eleito exerça 
os poderes coativos que a Constituição e as leis lhe 
conferem, e represente a Nação perante os Estados 
estrangeiros.

É importante salientar que essa relação básica 
de confiança manifestada pelo povo em relação aos 
agentes políticos que ele elege não se confunde com 
o chamado mandato imperativo, pelo qual o mandan-
te dita ao mandatário especificamente as ações ou 
declarações de vontade que este deve manifestar. Os 
eleitos são livres em desempenhar como entendem 
as suas funções.

Ora, é pressuposto essencial a toda relação de 
confiança que, uma vez desaparecida esta, os poderes 
e responsabilidades confiados ao mandatário podem 
ser revogados, não de pleno direito, mas mediante uma 
manifestação inequívoca de vontade do mandante.

Infelizmente, o nosso ordenamento constitucio-
nal não prevê o exercício, pelo povo soberano, desse 
poder revocatório que a doutrina qualifica como direito 
potestativo ou formador. E essa omissão constitui uma 
falha grave a comprometer a legitimidade do processo 
democrático.

Vamos lembrar que diversos países, hoje, têm 
instituído esse poder revocatório. Nos Estados Unidos 
da América, temos assistido a diversos procedimentos 
desse chamado mandato revocatório. Na Califórnia, 
ainda recentemente, o governador foi objeto de uma 
consulta popular nesse sentido. Na Venezuela, também, 
o próprio Presidente Hugo Chávez teve o seu mandato 
confirmado por um chamado popular.

Os levantamentos da opinião pública da época 
já mostravam uma crescente perda de confiança do 
povo brasileiro no conjunto dos agentes políticos, so-
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bretudo aqueles que exercem funções parlamentares. 
Pesquisa do Ibope, realizada entre os dias 18 e 22 de 
agosto de 2005, demonstrou que, de 16 instituições 
relacionadas, a credibilidade dos órgãos do Congres-
so Nacional, dos partidos políticos e dos políticos em 
geral era a mais baixa de todas. Somente 20% dos in-
terrogados manifestaram confiança no Senado, 15% na 
Câmara dos Deputados, 10% nos partidos políticos e 
8% nos políticos em geral. A instituição que aparecia, 
imediatamente acima do Senado Federal, é a Polícia: 
para 35% da população entrevistada,...

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
...ela tinha credibilidade. Comparem-se esses números 
com a confiança manifestada nos médicos, 81%; e na 
Igreja Católica, 71%, e ter-se-á um quadro inquietante 
do grau de descrédito das nossas instituições políticas.

Em pesquisa realizada, naquele ano, pelo instituto 
chileno Latinobarómetro, verificou-se que o povo bra-
sileiro está entre os que menos prezam a democracia 
na América Latina. Assim é que, interrogados sobre se 
a democracia seria preferível a qualquer outro regime 
político, 59% dos brasileiros consultados, naquele ano, 
responderam negativamente.

Tudo isso deve nos leva a considerar a necessi-
dade política de se introduzir urgentemente entre nós 
o instituto da revogação popular de mandatos eletivos 
ou recall, de forma a fortalecer, na vida política, a so-
berania do povo...

(Interrupção do som)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ... 
dando-lhe novas razões para confiar nas instituições 
democráticas. Nos Estados Unidos, 14 Estados intro-
duziram o recall em suas Constituições.

É de se salientar, aliás, que algumas das nossas 
primeiras Constituições estaduais republicanas haviam 
criado a revogação popular de mandatos eletivos: a 
do Rio Grande do Sul, em seu art. 39; a do Estado de 
Goiás, em seu art. 56; e as Constituições de 1892 e 
1895, em Santa Catarina. São essas razões que fun-
damentam a proposta que apresentei há oito anos.

Atendendo à distinção entre a eleição majoritária 
para a chefia do Executivo e para o Senado, de um 
lado, e a eleição proporcional para a Câmara, de ou-
tro, a proposta estabelece formas diferentes de refe-
rendo revocatório. No caso da Câmara, optou-se pela 
via da dissolução.

(Soa campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Assim, Srª Presidente, respeitando o tempo que me 
foi concedido, peço a gentileza de ser transcrito o res-

tante do meu pronunciamento. Apenas leio o parágrafo 
conclusivo.

A emenda à Constituição proposta determina que 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios introdu-
zam em suas respectivas Constituição e Leis Orgânicas 
o instituto semelhante da revogação popular.

Essa análise, voltando ao que disse no inicio, está 
a demonstrar que é muito importante escutarmos as 
vozes das ruas; mas, mais importante ainda, é dar à 
população os meios para que possam influir, de forma 
efetiva, na consecução dos seus anseios. Essa pro-
posta, que de há muito já deveria ter sido considerada, 
dá mais força ao povo, para que, de forma organizada, 
possa cobrar de seus representantes o cumprimento 
das promessas de campanha, pois caso não o façam, 
a sociedade tem o direito de pedir de volta os manda-
tos, para concedê-los a novos representantes políticos, 
mais sintonizados com a vontade popular.

Muito obrigado, Srª. Presidenta, Senadora Va-
nessa Grazziotin.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TO DO SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – 

Referendo Revocatório (Recall)
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os movi-

mentos populares que têm ocorrido no país, a despeito 
de terem iniciado com motivações pontuais, como a 
redução do valor das tarifas dos transportes públicos 
de massa e os gastos orçamentários com os grandes 
eventos esportivos, adquiriram um corpo muito maior 
de reivindicações. O foco das insatisfações, é impor-
tante que entendamos, é a falta de transparência no 
trato da coisa pública por parte dos agentes políticos 
e da Administração do Estado, o repúdio à corrupção, 
que a toda hora está estampada nos noticiários e, no 
que mais nos toca, o desagrado patente da população 
com a forma de representação política – afastada das 
necessidades reais do povo -que, até dias atrás, es-
távamos implementando no cotidiano do Congresso 
Nacional e dos Parlamentos Estaduais e Municipais 
ao longo de todo o país,

Não é de hoje que tenho me preocupado com 
essas questões. Já em 2005, apresentei a Proposta 
de Emenda à Constituição nQ 73, por sugestão do 
professor Fábio Konder Comparato, que tem por fina-
lidade precípua instituir o referendo revocatório para o 
mandato de Presidente da República e de senadores 
e deputados federais, o chamado recall. A proposta foi 
apresentada no bojo da campanha Nacional em Defesa 
da República e da Democracia, lançada pela Ordem 
dos Advogados do Brasil naquele ano.
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O princípio basilar da democracia vem inscrito 
no art. 1o, parágrafo único, da Constituição Federal, 
exprimindo-se pela declaração de que “todo poder ema-
na do povo, que o exerce por meio de representantes 
eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição”.

Como se percebe, a soberania popular não pode 
jamais ser alienada ou transferida, sob pena de desa-
parecer. Os chamados representantes do povo não 
recebem, ainda que minimamente, parcelas do poder 
político supremo, mas exercem suas atribuições como 
delegados do povo soberano, perante o qual devem 
prestar contas de sua gestão.

A Constituição, em vários de seus dispositivos 
(art. 14, § 10, e artigos 55, 56 e 82), qualifica como 
mandato a relação política que prende os agentes pú-
blicos eleitos ao povo que os elegeu.

Ora, na substância de todo mandato, encontra-
mos uma relação de confiança, no sentido de entrega 
a alguém da responsabilidade pelo exercício de de-
terminada atribuição; no caso do mandato político, a 
responsabilidade pelo desempenho de um cargo ou 
função pública.

Tem-se qualificado, comumente, o mandato polí-
tico como uma relação de representação. Mas, a rigor, 
é preciso distinguir nesse particular, sobretudo nos sis-
temas presidenciais de governo, entre o status jurídico 
dos parlamentares e o dos chefes do Poder Executivo, 
como foi salientado pela doutrina de Karl Loewenstein.

Tradicionalmente, desde a instituição do Parla-
mento inglês, o pai de todos os Parlamentos, o povo 
confia aos parlamentares por ele eleitos o encargo de 
votar as leis no interesse geral, sem privilégios, e de 
fiscalizar a atuação dos agentes do Poder Executivo, 
para verificar se ela se desenvolve de acordo com o 
ordenamento jurídico (basicamente a Constituição e 
as leis), em função do bem comum do povo e do in-
teresse nacional. Os parlamentares agem, assim, in-
contestavelmente, como representantes ou delegados 
do povo soberano, diante do órgão que monopoliza o 
poder de coagir ou impor, a fim de evitar todo abuso. 
É esse, fundamentalmente, o seu papel político.

Já no tocante ao chefe do Poder Executivo, a 
eleição popular expressa a confiança que o povo nele 
deposita, no sentido de que ele exercerá regularmen-
te suas funções de “manter, defender e cumprir a 
Constituição, observar as leis, promover o bem geral 
do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e 
a independência do Brasil” (Constituição Federal, art. 
78). Aqui, a eleição não cria propriamente uma relação 
de representação do povo, mas expressa o consen-
timento popular para que o eleito exerça os poderes 
coativos que a Constituição e as leis lhe conferem, e 
represente a nação perante os Estados estrangeiros.

É importante salientar que essa relação básica 
de confiança, manifestada pelo povo em relação aos 
agentes políticos que ele elege, não se confunde com 
o chamado mandato imperativo, pelo qual o mandan-
te dita ao mandatário, especificamente, as ações ou 
declarações de vontade que este deve manifestar. Os 
eleitos são livres de desempenhar como entendem as 
suas funções.

Ora, é pressuposto essencial a toda relação de 
confiança que, uma vez desaparecida esta, os poderes 
e responsabilidades confiados ao mandatário podem 
ser revogados, não de pleno direito, mas mediante uma 
manifestação inequívoca de vontade do mandante.

Infelizmente, o nosso ordenamento constitucio-
nal não prevê o exercício, pelo povo soberano, desse 
poder revocatório, que a doutrina qualifica como direito 
potestativo ou formador. E essa omissão constitui uma 
falha grave, a comprometer a legitimidade do proces-
so democrático.

Os levantamentos da opinião pública da época 
já mostravam uma crescente perda de confiança do 
povo brasileiro no conjunto dos agentes políticos, so-
bretudo aqueles que exercem funções parlamentares. 
Pesquisa do Ibope, realizada entre os dias 18 e 22 de 
agosto de 2005, demonstrou que, de 16 instituições 
relacionadas, a credibilidade dos órgãos do Congres-
so Nacional, dos partidos políticos e dos políticos em 
geral era a mais baixa de todas. Somente 20% dos 
interrogados manifestaram confiança no Senado, 15% 
na Câmara dos Deputados, 10% nos partidos políticos 
e 8% nos políticos em geral. A instituição que aparecia 
imediatamente acima do Senado Federal é a polícia: 
para 35% da população entrevistada, ela tinha credibi-
lidade. Comparem-se esses números com a confiança 
manifestada nos médicos (81%) e na Igreja Católica 
(71%), e ter-se-á um quadro inquietante do grau de 
descrédito das nossas instituições políticas. Aliás, em 
pesquisa realizada durante o aquele ano pelo instituto 
chileno Latinobarómetro, verificou-se que o povo bra-
sileiro está entre os que menos prezam a democracia 
na América Latina. Assim é que, interrogados sobre se 
a democracia seria preferível a qualquer outro regime 
político, 59% dos brasileiros consultados responderam 
negativamente.

Tudo isto deve nos leva a considerar a necessi-
dade política de se introduzir urgentemente entre nós 
o instituto da revogação popular de mandatos eletivos, 
ou recall, como o denominam os norte-americanos, de 
forma a fortalecer na vida política a soberania do povo, 
dando-lhe novas razões para confiar nas instituições 
democráticas. Na América Latina, a Constituição da 
República Bolivariana da Venezuela, promulgada em 
1999, adotou o procedimento do referendo revocató-
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rio em relação a todos os cargos providos por eleição 
popular (art. 72). Nos Estados Unidos, 14 Estados in-
troduziram o recall em suas Constituições, tendo sido 
o primeiro deles a Califórnia, em 1911, e o último a 
Geórgia, em 1978.

É de se salientar, aliás, que algumas das nossas 
primeiras Constituições estaduais republicanas haviam 
criado a revogação popular de mandatos eletivos: a do 
Rio Grande do Sul em seu art. 39, a do Estado de Goiás 
em seu art. 56 e as Constituições de 1892 e 1895, em 
Santa Catarina. São essas razões que fundamentam 
a proposta que apresentei há 8 anos.

Atendendo à distinção entre a eleição majoritária 
para a chefia do Executivo e para o Senado Federal, 
de um lado, e a eleição proporcional para a Câmara 
dos Deputados, de outro, a proposta estabelece for-
mas diferentes de referendo revocatório. No caso da 
Câmara dos Deputados, optou-se pela via da disso-
lução. É de se observar que a dissolução do Parla-
mento, ocorre normalmente no sistema parlamentar 
de governo, por decisão do chefe do Estado, toda vez 
que este se convence de que a confiança do povo em 
relação à maioria parlamentar deixou de existir. Ora, é 
muito mais consentâneo com o princípio democrático, 
que a dissolução do órgão parlamentar possa ser feita 
por decisão do povo soberano. Neste caso, a propos-
ta determina que a nova eleição para a Câmara dos 
Deputados se realize no prazo máximo de três meses.

No caso do Presidente da República e dos Sena-
dores, a revogação de seu mandato acarretará, bem 
entendido, a sua substituição no respectivo cargo pelo 
Vice-Presidente ou pelo suplente de Senador.

O povo deve ter, obviamente, a iniciativa de re-
alização do referendo revocatório. As condições para 
o exercício da iniciativa popular foram determinadas 
no § 3o do novo art. 14-A, em termos razoáveis, tendo 
em vista a expressiva dimensão do eleitorado nacio-
nal, espalhado em vasta extensão territorial. No § 4o 
desse mesmo artigo, a proposta estabelece limites às 
exigências formais para a coleta de assinaturas válidas, 
de modo a evitar que a iniciativa popular seja frustrada 
por razões puramente burocráticas.

No tocante ao referendo revocatório do mandato 
do Presidente da República, permite a proposta que ele 
seja realizado também mediante decisão da maioria 
absoluta do Congresso Nacional (novo artigo 14-A, § 
5o). Trata-se de criar uma alternativa mais simples e 
expedita do que o processo normal de crime de res-
ponsabilidade, para a destituição de um Presidente 
que perdeu a confiança do povo e, ao mesmo tempo, 
entrou em choque com o Poder Legislativo,

Em qualquer hipótese, o referendo revocatório 
será considerado sem efeito, se a soma dos votos 

nulos ou em branco corresponder a mais da metade 
dos sufrágios expressos (novo art. 14-A, § 6o). Em tal 
hipótese, como é evidente, a manifestação da vontade 
popular terá sido, implicitamente, pela manutenção em 
seus cargos dos agentes políticos visados.

O caput do novo art. 14-A determina que o referen-
do revocatório de mandatos eletivos só possa ocorrer 
um ano após a posse dos eleitos. Antes desse prazo, 
com efeito, não é razoável supor que a confiança po-
pular haja desaparecido de modo definitivo. Por outro 
lado, se a decisão final do povo for pela manutenção 
em seus cargos dos agentes políticos cujo mandato 
se pretendia revogar, não poderá ser realizado novo 
referendo revocatório até o final do mandato ou o tér-
mino da legislatura (novo art. 14-A, § 7o).

Por último, a emenda constitucional proposta 
determina que os Estados, o Distrito Federal e os Mu-
nicípios introduzam em suas respectivas Constituição 
e Leis Orgânicas o instituto da revogação popular de 
mandatos eletivos, mantendo assim a necessária har-
monia normativa com a União Federal.

Essa análise, voltando ao que disse no inicio, está 
a demonstrar que é muito importante escutarmos as 
vozes das ruas; mas, mais importante ainda é dar à 
população os meios para que possam influir de forma 
efetiva na consecução dos seus anseios. Essa propos-
ta – que já deveria ter sido discutida pelo Parlamento 
há vários anos – dá mais força ao povo, para que de 
forma organizada, possa cobrar de seus represen-
tantes o cumprimento das promessas de campanha, 
pois caso não o façam, a sociedade tem o direito de 
pedir de volta os mandatos, para concedê-los a novos 
representantes políticos, mais sintonizados com as 
necessidades do povo.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co/PCdoB – AM) – Muito obrigada a V. Exª, a quem 
cumprimentamos pelo pronunciamento.

Convido para fazer uso da palavra, inscrito como 
líder, o Senador Cícero Lucena, que falará pela Lide-
rança do PSDB.

Em seguida, como orador inscrito, falará o Se-
nador Ferraço.

Senador Cícero, pelo Regimento, V. Exª dispõe 
de cinco minutos.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Obrigado, 
Presidente.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil 
vive, nos últimos dias, o impacto da manifestação po-
pular que, em muito boa hora, redimencionou, na pauta 
do debate político, temas da mais alta importância para 
a cidadania, uma cidadania concreta, entre os quais: a 
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educação, a saúde, o transporte, a mobilidade urbana, 
além – é claro! – do combate à corrupção.

Digo “redimencionou” porque esses pontos, entre 
outros de grande importância, nunca estiveram ausen-
tes dos debates deste Parlamente, embora sempre 
também tenham sido tratados pelos últimos Chefes 
de Governo como conteúdo meramente publicitário, ou 
seja, como problemas que não é necessário resolver, 
mas apenas encaixar no grande mural do marketing a 
que tem se resumido as ações do Executivo Federal.

Pois o cidadão resolveu que não será dessa for-
ma, daqui por diante, e que é hora, ou melhor, já pas-
sou, e muito, a hora de abandonar o discurso vazio e 
de enfrentar, sem truques de propaganda ou firulas de 
marketing, o desafio de transformar as perspectivas de 
futuro das atuais gerações brasileiras.

Essa, Srª Presidente, não é, de forma alguma, 
uma tarefa impossível; muito pelo contrário!

Grande parte do que precisa ser feito já foi pro-
posto, e muito do que o Brasil precisa, hoje, está ai 
para ser cumprido, dependendo, entretanto, da boa 
vontade governamental em fazer a sua parte: a de de-
cidir, em primeiro lugar, e, depois, é claro, a de pagar 
o preço que toda decisão de governo carrega consi-
go, mesmo porque nenhum governante pode agradar 
a todos todo o tempo. E o processo de decidir implica 
contrariar interesses. Quanto a isso, aliás, é preciso 
ter sempre em mente que a busca da popularidade a 
qualquer custo também tem esses riscos e, ainda, os-
tenta, segundo a história nos ensina, um fôlego muito 
curto, como estamos vendo agora.

A verdade, portanto, Srªs e Srs. Senadores, é que 
um dia seria preciso enfrentar os problemas estrutu-
rais do Brasil, os problemas que ficaram atenuados 
por mais de uma década de bonança na economia 
internacional e pelo sucesso da política de estabili-
dade econômica, iniciada no governo do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso – essa herança bendita 
– e continuada na primeira parte da administração do 
Partido dos Trabalhadores.

Mas, de toda forma, algum dia seria preciso re-
tomar o processo de melhoria da educação, o esforço 
de conferir qualidade ao sistema público de saúde, o 
desafio de descongestionar as metrópoles, por meio 
de um transporte coletivo de qualidade, e a urgência 
na promoção da inovação como fonte de valor e de 
competitividade da economia nacional, além das ques-
tões de segurança.

Graças a Deus e às manifestações populares, 
esse dia parece ter chegado! E a minha pretensão 
neste pronunciamento é colaborar na recuperação de 
algumas das prioridades esquecidas nesta última dé-
cada letárgica, bem como na de algumas das soluções 

óbvias que para elas foram pensadas, mas não são 
implantadas pelo núcleo dos governos Lula e Dilma.

Hoje me debruçarei especificamente sobre o 
tema da saúde pública, abordando apenas três pontos 
bastante simples e decisivos, sendo o primeiro deles o 
aumento das fontes de financiamento do setor.

O Brasil gasta com saúde apenas 8,5% do PIB, 
montante esse até mesmo compatível com o despen-
dido pelos países mais desenvolvidos, que, tais como 
o nosso, têm também sistemas públicos de saúde. O 
problema aqui, contudo, ao contrário do que ocorre 
lá fora, é que menos da metade desses gastos são 
públicos. Isso quer dizer que, juntos, União, Estados 
e Municípios arcam com apenas 45% das despe-
sas nacionais com saúde, sendo a porção maior, da 
ordem 55%, custeada pela sociedade: empresas e 
particulares.

Ora, pretendemos haver construído um sistema 
público, quando, na verdade, sua estrutura de sus-
tentação financeira tem características privadas. Eis 
a razão de muito do que não está indo bem no SUS 
hoje: a falta dinheiro público, melhor dizendo, a falta 
do compromisso da União.

Essa é a verdade, Srª Presidente. A participação 
federal no setor vem caindo de forma constante ao 
longo dos últimos anos. Em 2000, a União bancava 
quase 60% da inversão pública, sendo os demais 40% 
divididos, quase que por igual, entre Estados e Muni-
cípios. Dez anos depois, em 2010, a situação estava 
completamente alterada. A União somente comparecia 
com 45%, ficando o restante a cargo dos demais entes. 
Com isso, em dez anos, o Governo Federal reduziu 
sua contribuição em uma quarta parte, fazendo com 
que Estados e Municípios tivessem que incrementar 
a sua em cerca de 40%.

Como solucionar isso? Ora, a Lei Complementar 
nº 141, de 2012, ao regulamentar a Emenda Cons-
titucional nº 29, deu segurança jurídica à regra que 
determinou aos Estados e Municípios a aplicação na 
saúde de 12% e de 15% de suas receitas com im-
postos. Infelizmente, por pressão do Governo Fede-
ral junto a sua base, continuou vigente a regra que 
obrigava a União a contribuir apenas com o montante 
empenhado no exercício anterior, acrescido da varia-
ção nominal do PIB.

É precisamente essa a raiz do problema de subfi-
nanciamento da saúde pública brasileira: a baixa par-
ticipação dos recursos federais. Como isso pode ser 
resolvido? Ora, retornando à regra originalmente pro-
posta, quando foi discutida a Lei Complementar. Se 
Municípios podem dar 15%, e os Estados, 12%, qual 
o problema em que a União colabore com pelo menos 
10% de suas receitas para melhorar o aparelhamento 
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de hospitais e postos de saúde, para viabilizar as equi-
pes de saúde de família e para equacionar de modo 
mais justo os salários dos profissionais do setor?

Se esse entendimento tão razoável for acolhido 
pelo Congresso Nacional, poderá ele ser facilmente ma-
terializado em norma jurídica, por meio da aprovação 
do PLS nº 162, de 2012, de minha autoria, que deter-
mina o percentual mínimo da receita corrente líquida 
que a União deverá aplicar anualmente em ações e 
serviços públicos de saúde.

A União aplicará, anualmente, o montante mínimo 
correspondente a 18% de sua receita corrente líquida 
na área de saúde.

Outro problema da maior relevância é a adoção, 
no âmbito do SUS, de uma política adequada de recru-
tamento dos profissionais de saúde. Hoje, como todos 
sabem, são vários os regimes a que esses profissio-
nais são submetidos, a depender se são contratados 
pela União, pelos Estados ou pelos Municípios do País.

(Soa a campainha.)

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
O modo como esse problema está equacionado vem 
concentrando os profissionais nos centros com maio-
res recursos, em virtude da sua maior capacidade de 
oferecer salários mais atrativos e melhores condições 
de trabalho, deixando desvalidos os pequenos Muni-
cípios interioranos e as regiões menos favorecidas 
em recursos.

Muita polêmica se tem levantado, nos últimos 
dias, com as propostas da Presidente da República 
em contratar médicos estrangeiros, alguns oriundos de 
países com duvidosas reputações acadêmicas, para 
atuar nesses locais menos favorecidos, mas sem que 
esses profissionais tenham que se habilitar ao sistema 
Revalida, criado justamente para verificar a qualidade 
de sua formação e adotado internacionalmente.

Ora, o problema do Brasil nessa área é a falta...

(Interrupção do som.)

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Estou terminando, Presidente. Agradeço a (Fora do 
microfone.) generosidade da senhora, como foram 
também generosos quando a senhora aqui na tribu-
na estava.

E faço até referência à preocupação de tentarmos, 
com um sistema Revalida também, se for o caso, tra-
zer os brasileiros que cursaram lá fora universidades, 
dando-lhes prioridade na contratação aqui no Brasil, 
mas sem deixar de levar em conta a qualificação pro-
fissional.

Isso é inaceitável! Isso é tratar o exercício da me-
dicina no Brasil com desprezo e com escárnio, além 
de submeter a população carente, já vitimada por uma 

série de problemas, a carregar mais esse fardo: o de 
se ver obrigado a fazer tratamento com profissionais 
sem habilitação.

E, como também V. Exª disse no seu pronuncia-
mento, saúde pública não é apenas médico; é uma 
equipe de saúde composta por enfermeiros, por psicó-
logos, assistentes sociais e tantos outros profissionais.

Notem, Srªs e Srs. Senadores, que aqui nem 
quero relembrar o que ocorre em Cuba, local em que 
estive há pouco tempo, de suspeita qualidade acadê-
mica, para o qual são enviados militantes do MST e 
organizações assemelhadas, para formarem-se em 
medicina e sabe-se lá o que mais, para virem atuar no 
Brasil, não se sabe se como médicos ou como agen-
tes políticos dos seus movimentos e partidos junto à 
população carente. Se eles vêm para fazer agitação 
política, que ao menos comprovem que aprenderam 
medicina. Isso seria o mínimo a se pedir das partes 
que respeitam a população carente do nosso País.

Entendo que, com relação a essa situação pro-
fissional, que um bom ponto para começar o debate 
seria a PEC 34, de 2011, de autoria do Senador Vital 
do Rêgo, matéria que ora tramita junto a este Plenário, 
que cria a figura...

(Interrupção de som.)

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) 
–... médicos de Estado, organizados em carreira de 
âmbito federal, estadual, distrital e municipal. Eles 
exerceriam suas atividades unicamente no âmbito 
do Sistema Único de Saúde, o SUS, observando as 
seguintes disposições: ingresso na carreira exclusiva-
mente por concurso público, residência no município 
ou região metropolitana, remuneração por meio de 
subsídio, previsão de cursos oficiais de preparação e 
aperfeiçoamento, vedação do exercício de outro cargo 
ou função pública, exceto uma de magistério, estabi-
lidade após três anos de efetivo exercício, atuação de 
forma integrada nas esferas estadual, federal, distrital 
e municipal. Estabelece também que as funções de 
médico de Estado só podem ser exercidas por inte-
grantes de carreira e seus subsídios dos médicos de 
Estado não podem exceder a 95%...

(Soa a campainha.)

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
... do subsídio mensal dos ministro do STF.

Sobre o terceiro ponto falarei brevemente. Trata-se 
do consórcio regional. Há uma necessidade urgente 
de que o Governo Federal prepare, qualifique, esti-
mule e incentive a questão da prática dos consórcios 
entre municípios.

Tive a experiência como prefeito em determina-
das áreas iniciando a área de saúde. É algo funda-
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mental, que dá qualidade, que aplica bem o recurso 
e, consequentemente, traz o benefício à população 
carente.

Com essas três medidas, Srªs e Srs. Senadores, 
todas possíveis de serem implementadas com ativa 
e pronta colaboração do Congresso Nacional, tenho 
certeza de que estaríamos promovendo, em tempo re-
lativamente curto, uma verdadeira revolução de pres-
tação de serviços de saúde à população, entre outros 
que possam ser adotados.

(Interrupção de som.)

(Soa a campainha.)

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Quero agradecer a sua paciência, mas não posso dei-
xar de registrar a minha preocupação com os trabalhos 
que estão sendo adotados pela Casa.

Renovo a urgência na aprovação das matérias, 
mas renovo também a responsabilidade e o compro-
misso de que essas matérias sejam aprovadas, fruto de 
debates, de ouvir os prós, de ouvir os contras, porque 
a população que se encontra nas ruas está pedindo 
que as leis sejam aprovadas – mas as boas leis, e não 
as más leis, que agravem a situação em que o Brasil 
vive – e também cobrando eficiência, gerência, com-
petência e dignidade daqueles que ocupam cargos 
públicos no Executivo, no Legislativo ou no Judiciário.

Meu muito obrigado.
Que Deus proteja a todos! 
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta o Senador 
Cícero Lucena pelo pronunciamento.

Dando sequência à lista de oradores, convido o 
Senador Ricardo Ferraço para usar da palavra como 
orador inscrito, por permuta com o Senador Pedro 
Taques.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Srª Presidente em exercício desta 
sessão, Senadora Vanessa Grazziotin.

Srªs e Srs. Senadores, sejamos ou não favorá-
veis à ideia, consideremos a proposta oportuna ou 
não, o certo é que temos, a partir desta conjuntura, 
que debater, discutir e aprofundar a questão do ple-
biscito proposto pela Presidente da República sobre 
a reforma política.

Ninguém duvida de que esse é um tema que, se-
guramente, já está incendiando os debates não apenas 
no Congresso brasileiro, mas, de uma forma geral, por 
todos aqueles que estão acompanhando mais aten-
tamente a necessidade do inadiável aperfeiçoamento 
do sistema político brasileiro.

O plebiscito vem ao encontro do clamor das 
ruas? É a resposta para as manifestações populares 
que vêm tomando conta das ruas em nosso País? É 
claro que não. É claro que não é a única resposta. 
O brasileiro deseja mesmo um Estado eficiente que 
ofereça serviços de qualidade. O brasileiro quer o fim 
da corrupção e o fim da impunidade. Mas o brasilei-
ro também já deixou suficientemente claro que não 
aceita mais o atual sistema político, que não acredita 
nos atuais partidos, nem se sente legitimamente re-
presentado no Parlamento em face do distanciamento 
que nós temos observado na chamada democracia 
representativa, que não tem andando de braços da-
dos com aquilo que tem pautado o dia a dia da po-
pulação brasileira.

É tempo, sim, de uma reforma política. É oportu-
no, sim, é legítimo, é justo, sim, que a população bra-
sileira possa continuar, de maneira intensa, ditando os 
rumos, o norte e as diretrizes, até porque uma reforma 
política adequada terá a capacidade de impulsionar o 
Estado brasileiro na direção da sua eficiência em ofe-
recer resposta efetivas em torno das suas políticas pú-
blicas. A começar, Srªs e Srs. Senadores, pelo ponto 
mais básico, mais elementar do nosso ordenamento 
político e eleitoral: o voto deve ser mesmo obrigatório? 
Ou deveria ser facultativo, Senador Pedro Taques? Até 
porque tudo começa, acho eu – não termina, mas co-
meça – no exercício cidadão do voto. O voto, afinal, é 
um direito ou o voto é uma obrigação?

No ano passado, apresentei, aqui, no Senado, 
proposta de emenda constitucional no sentido de res-
gatar o verdadeiro sentido do voto num sistema de-
mocrático, Senador Jayme Campos. Ele é um direito 
do cidadão. E, sendo um direito, deveria caber a cada 
eleitor a decisão de exercê-lo ou não. Não há por que 
tornar o voto uma imposição constitucional, como 
acontece no Brasil.

Diante da força das atuais manifestações popu-
lares, a meu juízo muito bem-vindas, diante do vigor 
dos protestos e da exigência de participação efetiva 
nas decisões políticas, acredito, tenho convicção ser 
mais do que oportuno que a própria sociedade decida, 
por meio do plebiscito, se o voto deve ser obrigatório 
ou se o voto de ser facultativo, opcional.

Essa preocupação me levou a formalizar, na se-
mana passada, um projeto de decreto legislativo, que 
já conta com o apoio de um conjunto muito relevante 
de Senadores e Senadoras, para tramitar com essa 
matéria aqui no Senado.

Vale lembrar que o voto obrigatório consta do 
nosso ordenamento político desde o Código Eleitoral 
de 1932. É uma visão política própria de uma época, 
de um tempo em que o Estado era considerado um 
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espécie de tutor político do cidadão, que obrigava o 
cidadão a exercer sua própria cidadania. Ora, a própria 
Constituição consagra a soberania e a supremacia do 
povo sobre o Estado, pois é do povo, afinal, que emana 
ou deve emanar a vontade política.

É sobre esse prisma que precisamos analisar 
o voto obrigatório nos dias atuais, até porque, Srªs e 
Srs. Senadores, não é a obrigatoriedade do voto que 
motiva a participação política ou estimula o exercí-
cio da cidadania. O exercício da cidadania nasce da 
consciência política, da clareza do poder do voto e do 
envolvimento efetivo na discussão dos rumos do País.

A polêmica em torno do voto obrigatório, uma 
polêmica antiga, ganha fôlego, a meu juízo, a cada 
eleição, a cada processo eleitoral. No ano passado, 
não foi diferente. Basta ver o índice acentuado de abs-
tenções: 16,4% no primeiro turno e 19% no segundo 
turno. Somado aos votos nulos e brancos, esse per-
centual chegou à casa dos 25%. Ou seja, 25% desses 
brasileiros não foram exercer a sua obrigação porque 
assim o desejaram e nós precisamos respeitar esse 
não exercício, até como uma manifestação de protes-
to, Senador Alvaro Dias, de indignação da população 
brasileira.

Abstenções, votos nulos e em branco traduzem, 
portanto, o desinteresse eleitoral pela política institucio-
nal, que não tem tido capacidade de oferecer respostas 
à população brasileira. E esse é, sim, um posiciona-
mento político legítimo, que nós precisamos respeitar.

Ouço, com prazer, o eminente Líder Senador 
Alvaro Dias.

O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senador 
Ricardo Ferraço, primeiramente, meus cumprimentos 
a V. Exª, um Senador estudioso, que procura fazer a 
abordagem das questões nacionais com a profundidade 
necessária, com o conteúdo indispensável para justifi-
car o mandato de qualidade que V. Exª exerce aqui, no 
Senado Federal. Mas, diante das últimas lambanças do 
Poder Executivo, procurando dar resposta a esse clamor 
popular das ruas, nós ficamos a indagar o que muitos 
indagam: quem assessora a Presidente Dilma? Inclu-
sive, vejo, aqui, um artigo do meu amigo Hélio Duque, 
que faz esta mesma indagação. Quando se anunciou 
a assembleia constituinte exclusiva, o constitucionalis-
ta Michel Temer, que é Vice-Presidente da República, 
ficou sabendo pela televisão. Então, a indagação é 
se Aloizio Mercadante, que é economista, assessora 
a Presidente Dilma em assuntos constitucionais e se 
Michel Temer, que é constitucionalista, assessora a 
Presidente da República em assuntos de economia. 
Esta é a impressão que fica, porque, na realidade, o 
que se percebe é estar a Presidente Dilma vivendo – 
já disse isto e repito – num deserto de inteligência. Em 

duas semanas, duas grandes lambanças, dois grandes 
equívocos: a assembleia constituinte exclusiva teve a 
duração de um dia e o plebiscito, de um pouco mais, 
porque hoje o Vice-Presidente Michel Temer, reuni-
do com lideranças na Câmara, acabou por sepultar 
também o plebiscito. Aliás, o plebiscito tinha a morte 
anunciada. Por isso, nós ficamos preocupados com o 
País. Se o Governo está tão claudicante, inseguro...

(Soa a campainha.)

O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) –..., con-
fuso, nervoso, o que há de se esperar desse Governo 
num momento de crise como este que nós estamos 
vivendo? Mas eu não quero tomar o tempo de V. Exª. 
Apenas para cumprimentá-lo pelo pronunciamento 
competente que faz nesta hora no Senado Federal.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– É sempre um prazer e uma alegria ter a participação 
e o compartilhamento de V. Exª, um experiente Senador 
a permanentemente manifestar e disputar as opiniões 
e as convicções aqui no Plenário. Eu é que me sinto 
honrado com o aparte e o compartilhamento e com as 
palavras para além de generosas de V. Exª. 

Mas o fato objetivo é que não temos necessidade 
de um plebiscito para deliberarmos sobre uma questão 
como essa, até porque, nos últimos dias, o Senado da 
República tem dado demonstrações...

(Interrupção do som.)

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– O ideal era que nós tivéssemos adotado um conjunto 
dessas iniciativas sem a pressão das ruas, pois esta-
mos legitimados pelo voto popular, estamos legitimados 
pela sociedade para agirmos em seu nome. Mas o fato 
objetivo é que a burocracia do ordenamento legislativo 
brasileiro e do Senado da República tem nos colocado 
diante de uma inércia sem precedentes. Nós pode-
mos e devemos fazer esse enfrentamento. Eu estou 
propondo que o Senado enfrente essa questão, que 
o Senado debata o voto facultativo, o voto obrigatório, 
decidindo se o voto é obrigação ou se o voto é uma 
conquista de cada cidadão.

Mas ouço, com prazer, o eminente Senador Pedro 
Taques e, em seguida, o Senador Casildo Maldaner.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador 
Ferraço, nós temos que decidir, decidir...

(Soa a campainha.)

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) –... aqui, 
nesta Casa. Eu sou favorável à consulta popular, pre-
cisamos de uma consulta popular. Agora, antes de 
consulta popular, nós precisamos fazer uma consul-
ta à Presidência da República para fazer a seguinte 
pergunta: qual é o constitucionalista que está asses-
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sorando a Presidente da República? Ao que consta, 
esse constitucionalista não leu o livro Elementos de 
Direito Constitucional, do Vice-Presidente da Repúbli-
ca, Michel Temer. Manda uma mensagem, querendo 
uma consulta, e aí retira a mensagem. É um Governo 
que apresenta proposta sanfona, é um vaivém. Qual 
é o constitucionalista que assessora a Presidência 
da República? Esse constitucionalista precisa ler Ele-
mentos de Direito Constitucional, do Vice-Presidente 
da República, Michel Temer.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES) – Aliás, Senador Pedro Taques, esse é um dos 
nossos pecados de maneira coletiva. Por que deve-
mos consultar a Presidente da República sobre isso 
ou aquilo, se estamos aqui para o exercício soberano 
dos nossos mandatos?

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Eu peço 
desculpas ao senhor, mas eu não estou pedindo con-
sulta à Presidente da República.

(Soa a campainha.)

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES) – Ah!

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – O art. 
2º da Constituição fala que este Poder é independente. 
Estou dizendo que a Presidente da República precisa 
de uma consulta, para saber o que é que se faz, por-
que, a cada hora, há uma posição, uma mensagem; 
a cada hora, há uma decisão. Isso cria insegurança 
jurídica. Por óbvio, não seria eu que pediria consulta 
à Presidente da República. Eu sou Senador da Repú-
blica, não da Presidência da República.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– O que nós precisamos é continuar com essa agen-
da de celeridade sobre os importantes temas que nós 
resolvemos enfrentar nos últimos dias.

V. Exª foi protagonista, foi o autor de dois impor-
tantes projetos pelos quais lutamos na Comissão de 
Constituição e Justiça, para que eles pudessem chegar 
ao fim e ao cabo. Trata-se da proposta que estabelece 
o crime de corrupção como crime hediondo e da ficha 
limpa para o ingresso no serviço público.

(Interrupção do som.)

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Não há outro caminho (Fora do microfone.) que não o 
de perseverar, o de continuar dedicado e determinado 
no enfrentamento desses temas, porque é isso que o 
fará se colocar de pé diante da população brasileira.

Ouço o Senador Casildo Maldaner, com muita 
alegria.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
Serei breve, pois sei que o tempo de V. Exª, Senador 
Ricardo Ferraço, está por se esgotar. Mas eu não podia 

deixar de me associar ao que diz V. Exª sobre a preo-
cupação de nós avançarmos. Eu acho que, hoje, se é 
para nós discutirmos plebiscito ou coisa que o valha, 
está pegando a ideia de que nós queremos ou de que 
se quer direcionar o foco para outro tema. E estão aí as 
filas na saúde, está aí a insegurança. Resolver agora 
é aquilo de que nós precisamos. Vamos agir! Eu acho 
que o grito que existe aí é para procurarmos encontrar 
saídas agora. Vamos retirar da pauta as eleições do 
ano que vem. E olha: eu acho...

(Interrupção do som.)

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 
...pauta de eleições nos Estados. Vamos pensar ago-
ra em trabalhar. Vamos tentar encontrar o clamor em 
torno dessas questões, algumas das quais V. Exª tem 
relacionado. Acho que, se nós respondermos a isso, 
que é nossa competência, se respondermos a isso, 
vamos encontrar várias soluções. Temos de avançar 
nisso! Podem ficar, porventura, algumas teses de re-
forma eleitoral ou outras, como, se for o caso, a do 
referendo. Mas vamos encontrar uma solução para 
aquilo que é premente. Vamos resolver as questões 
que as pessoas sentem agora, no dia a dia. É isso 
que nós temos de fazer! Por isso, quero me associar 
à preocupação de V. Exª.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Eu sou absolutamente convergente com a manifes-
tação de V. Exª, porque, na prática, a nossa economia 
avançou muito mais que o Estado brasileiro. O Estado 
brasileiro, a representação pública brasileira está sob 
manutenção.

(Interrupção do som.)

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Além de nós trabalharmos para melhorarmos intensa-
mente as políticas públicas, que dizem respeito àquilo 
que está no centro das manifestações populares, nós 
podemos, sim, e devemos, acho eu, adotar atitudes. 
Que necessidade temos nós de aguardar plebiscito, 
plebiscito exclusivo, criando essa grande confusão, 
essa grande fumaça, se podemos deliberar, se nós 
devemos deliberar e se nós estamos legitimados para 
o voto para agirmos em nome da população?

Por isso, a minha defesa é a de que o tema do 
voto facultativo possa fazer parte desta agenda que, 
nos últimos dias, tem tomado conta, de maneira inten-
sa, do Senado da República. Hoje é uma quinta-feira, 
e estamos aqui trabalhando. Amanhã, vamos trabalhar. 
E assim deveriam ser todos os nossos dias, para que 
o Plenário pudesse responder e pudesse...

(Interrupção do som.)
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O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES) – ...retirar matérias empoeiradas das gavetas das 
nossas comissões.

Por isso, Srª Presidente, encerro minha manifes-
tação, trazendo aqui a reflexão do Prof. Cícero Araújo, 
da USP, que defende, com muita capacidade e com 
competência, a questão do voto facultativo: “A quan-
tidade de votos não deve servir de substituto para a 
sua qualidade, definida a partir da livre consciência 
do eleitor. Sob essa perspectiva, o direito de sufrágio 
é incompatível com a obrigação legal”.

É a defesa que faço, a defesa de que o Brasil 
possa enfrentar essa questão, como muitas socieda-
des democráticas e civilizadas o fazem, e, nem por 
isso, seus mandatos são menos democráticos ou são 
questionados.

Portanto, faço a defesa de que o Congresso Na-
cional e o Senado enfrentem a questão do voto obri-
gatório e do voto facultativo.

(Interrupção do som.)

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES) – Evidentemente (Fora do microfone.), manifesto 
minha opinião clara e aberta de ser favorável ao voto 
facultativo. Sou um militante do voto facultativo, por-
que o voto não pode ser compreendido ou não deve 
continuar sendo compreendido como uma obrigação, 
mas, sim, como uma conquista do cidadão que dese-
jar exercê-lo.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-

co/PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta o Senador 
Ferraço. O debate, no Parlamento, é exatamente esse. 
Estamos, hoje à tarde, ouvindo opiniões as mais diver-
sas sobre inúmeros assuntos, mas, sobretudo, ques-
tões relacionadas à reforma política. V. Exª aborda a 
questão do voto facultativo, e já se abordaram aqui 
financiamentos de campanha, formas de voto.

Convido, agora, para fazer uso da palavra, o úl-
timo Senador inscrito para fazer uma comunicação 
inadiável, o Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, con-
fesso que não comemoro. Ao contrário, faço o registro 
com tristeza. O plebiscito já foi sepultado. A Assembleia 
Constituinte exclusiva viveu um dia; o plebiscito viveu 
pouco mais de uma semana.

Pior do que ver uma tese do Governo vencida, 
derrotada, é saber que o Governo está confuso, perdi-
do, nervoso, inseguro, pessimamente assessorado. Nós 
imaginamos – vou repetir o que já disse – a Presidente 
Dilma num deserto de inteligência. Não há como se 

admitirem dois grandes equívocos, equívocos históri-
cos, num curto espaço de tempo. Foi o Vice-Presidente 
Michel Temer que, hoje, pela manhã, reunido com li-
deranças na Câmara dos Deputados, concluiu que é 
impossível realizar o plebiscito agora, porque não há 
tempo. É aquilo que aqui já se dizia, desde o primeiro 
momento: o plebiscito é inviável, é inoportuno, é uma 
tentativa de desviar o foco, é a transferência de res-
ponsabilidade, é, sobretudo, a tentativa de transferir 
o desgaste ao Congresso Nacional, a quem cabe re-
alizar a propalada reforma política, debatida há tanto 
tempo neste País.

Aliás, este é um fato relevante: como pretendia a 
Presidente Dilma e o seu Governo que o povo brasi-
leiro, em pouco mais de um mês, oferecesse resposta 
a questões tão complexas que o Congresso Nacio-
nal, há cerca de 20 anos, não oferece? E mais: como 
pretendiam que o povo brasileiro pudesse responder 
questões complexas com o “sim” ou com o “não” de 
um plebiscito, sem um grande debate nacional que 
possibilitasse o entendimento dos temas propostos?

Portanto, é mais um triste capítulo nessa história 
de desacertos de um Governo claudicante administra-
tivamente, inseguro e confuso politicamente.

Nós vivemos um período em que o escândalo 
de corrupção de hoje fazia esquecer o de ontem e es-
perava o de amanhã para ser esquecido. Desde essa 
mobilização popular, o que nós estamos vendo é que 
o equívoco de hoje faz esquecer o de ontem e espe-
ra o de amanhã para ser esquecido. Não desejamos 
isso para o Brasil.

Mas, Sr. Presidente, aproveito mais esta oportu-
nidade para reiterar o apelo que já fiz para que a pro-
posta de emenda à Constituição que extingue o foro 
especial por prerrogativa de função nos casos de cri-
mes comuns seja colocada como prioridade na pauta 
do Senado Federal. Sem dúvida, esse é um ponto de 
desgaste.

(Soa a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Há 
quanto tempo o povo brasileiro cobra que Parlamen-
tares, que autoridades sejam tratadas com igualdade 
perante a lei, como qualquer cidadão do País?

A votação dessa matéria significará um avanço 
importante no atendimento dessa aspiração popular, 
tendo em vista que todos nós devemos ser iguais pe-
rante a lei.

É por essa razão que nós estamos insistindo e 
vamos pedir às Lideranças de todos os partidos, do 
Governo e da oposição, para que assinem requeri-
mento oferecendo prioridade a essa matéria, para que 
possamos, no mais breve espaço de tempo possível, 
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votá-la. Não é que não queiramos, Senador Aloysio, 
que a Comissão de Justiça a discuta, ofereça o pare-
cer, mas queremos que a Mesa do Senado, a Presi-
dência da Casa...

(Interrupção do som.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ...co-
loque em votação essa matéria. Queremos que o (Fora 
do microfone.) Presidente Renan Calheiros coloque 
entre as matérias prioritárias da Casa essa proposta, 
para que o Congresso Nacional ofereça resposta a um 
dos grandes reclamos da sociedade brasileira, que é 
acabar com o chamado foro especial.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, a Srª 
Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calhei-
ros, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência do Senado Federal rece-
beu o Ofício nº 131, da Senadora Vanessa Grazziotin, 
referente ao Requerimento nº 258, de 2013-M, de 
missão, sem ônus, por meio do qual relata participa-
ção na 1ª Reunião de Cúpula de Capital Natural da 
Globe, na cidade de Berlim, Alemanha, no período de 
6 a 8 de junho de 2013.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 131/2013

Brasília, 1º de julho de 2013

Como Presidente da Globe Internacional no Bra-
sil, fui convidada para representar o Brasil em Berlim 
no período de 6 a 8 junho 2013, no “1st GLOBE Natural 
Capital Summit”.

Apesar da missão ter sido sem ônus para o Se-
nado Federal, faço questão de encaminhar-lhe o Re-
latório (anexo) da referida viagem.

Agradeço a atenção de Vossa Excelência, e des-
taco a importância desse intercambio entre parlamen-
tares de vários países amigos e parceiros.

Saudações Democráticas, Vanessa Grazziotin, 
Senadora.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Ofício vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Pedro 
Taques, como orador inscrito.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr. 
Presidente, quero permutar com algum Senador, para 

falar depois da Ordem do Dia, se for possível. Algum 
Senador se habilita? Talvez, o próximo orador.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O próximo seria o Senador Jayme 
Campos.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 
Aceita permutar comigo?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se V. Exª quiser permutar, não há pro-
blema. Nós o chamaremos. Se não quiser permutar, 
se quiser falar logo após a Ordem do Dia, nós come-
çaremos a Ordem do Dia, para terminarmos mais ra-
pidamente.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sim, 
é melhor. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg, V. Exª 
tem a palavra pela ordem.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, ontem, no final da sessão, nós fizemos uma 
solicitação para que fosse apreciado um requerimento 
de urgência para a apreciação do Projeto de Lei do 
Senado (PLS) nº 410, de 2012 – Complementar, que 
altera a Lei Complementar nº 94, de 19 de fevereiro 
de 1998, que autoriza o Poder Executivo a criar a Re-
gião Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal 
e Entorno (Ride), que institui o Programa Especial de 
Desenvolvimento do Entorno e do Distrito Federal e que 
dá outras providências, para incluir os Municípios de 
Alto Paraíso de Goiás e de São João d’Aliança, ambos 
situados no Estado de Goiás, na Ride. Consulto V. Exª 
sobre a possibilidade de apreciarmos o requerimento 
de urgência em algum momento da sessão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Desculpe-me, Senador Rodrigo.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – É uma solicitação para votar um requerimento 
de urgência. É importante registrar que a urgência já 
foi aprovada no âmbito da Comissão de Desenvolvi-
mento Regional.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Certo.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – E eu estou consultando V. Exª, também o Líder 
do Governo, sobre a possibilidade de votar a urgência 
do PLS nº 410, de 2012, que é um projeto que inclui 
os Municípios de Alto Paraíso e de São João d’Aliança 
na Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno.
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Só para esclarecimento para o Líder do Governo: 
não há nenhuma despesa, absolutamente nenhuma. 
A Ride, hoje, é composta por 19 Municípios do Estado 
de Goiás e dois de Minas Gerais. Nós estamos ape-
nas querendo incluir dois Municípios: o de São João 
d’Aliança e o de Alto Paraíso nos Municípios da Ride. 

É essa a solicitação que faço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – V. Exª se refere a um projeto de lei com-
plementar. Para que nós possamos colher a urgência 
da Casa, nós aguardamos que V. Exª envie o reque-
rimento à Mesa.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Pois não.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros Bloco/
PMDB – AL) – Senador Jayme Campos, pela ordem.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de saber de V. Exª se, dentro da Ordem do 
Dia, haverá algum projeto que terá votação nominal. 
Indago de V. Exª se, dentro dos projetos previstos na 
Ordem do Dia, há alguma votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É evidente que nós poderemos ter vo-
tação nominal a qualquer momento, mas os projetos 
que estão na pauta provavelmente não exigirão vota-
ção nominal, porque são projetos consensuais. Apa-
rentemente consensuais.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Aparentemente consensuais. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Jay-
me Campos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – 

ORDEM DO DIA
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 

– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, há sobre a mesa requerimento, deliberado hoje na 
Comissão de Relações Exteriores, que expressa um 
voto de repúdio contra a agressão sofrida por S. Exª o 
Presidente da República da Bolívia, cujo avião presi-
dencial foi impedido de sobrevoar o território de alguns 
países europeus. Esse requerimento foi deliberado na 
Comissão de Relações Exteriores, e há sobre a mesa 

requerimento para que aquilo que foi deliberado pela 
Comissão seja avaliado pelo Plenário do Senado. 

O apelo e o requerimento que faço a V. Exª é 
para que submeta a matéria ao Plenário do Senado, 
tendo em vista a necessidade de nos posicionarmos 
tempestivamente sobre essa agressão. Não foi uma 
agressão; foi muito mais do que agressão à pessoa 
do Presidente. Foi uma agressão a um país que faz 
parte de um bloco, o Mercosul.

Portanto, parece-me mais que oportuno que o 
Senado, em linha com o que fez o Itamaraty, manifeste-
-se publicamente a respeito desse ato, que contraria, 
que viola convenções internacionais.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço, pelo Regi-
mento, teríamos que ler esse requerimento e apreciá-
-lo amanhã. Nós poderemos fazer hoje a votação do 
requerimento, desde que não haja objeção da Casa.

Eu não sei se é o caso de fazermos a apreciação 
do requerimento ou de fazermos a leitura do requeri-
mento para votá-lo amanhã, como manda o Regimento 
do Senado Federal.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– V. Exª poderia consultar, então, se há objeção. Se 
houver objeção, fazemos amanhã, mas, se não houver, 
parece-me tempestivo que o Senado se manifeste em 
relação a esse tema.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Ricardo Ferraço pede-nos 
para apreciar excepcionalmente o Requerimento nº 
43. Eu consulto a Casa. Se não houver objeção, nós 
o apreciaremos.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Não há, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos pedir ao Senador Casildo 
Maldaner que, por favor, funcione como 1º Secretário.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, creio que 
não há objeção, indagando aqui dos Srs. Líderes, a V. 
Exª submeter o texto dos requerimentos de repúdio ao 
ocorrido com o Presidente da Bolívia, Presidente Evo 
Morales, nos últimos dias, em relação ao possível asilo 
que poderia ser concedido pela República da Bolívia 
a um cidadão que abriu informações e denunciou ao 
mundo a quebra de sigilo das comunicações individu-
ais ao longo das últimas semanas.

Portanto, se V. Exª assim entender, creio que não 
há obstrução com relação ao tema, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimentos que se-
rão lidos pelo Senador Casildo Maldaner.
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O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Requerimento nº 43, de 2013, da Comissão 
de Relações Exteriores.

Requeiro, nos termos do art. 223 do Regimen-
to Interno, seja apresentado Voto de Censura 
e Repúdio à agressão sofrida pelo Exmo Sr. 

Presidente da República da Bolívia, Evo Mo-
rales, cujo avião presidencial foi impedido de 
sobrevoar o território da França, de Portugal, 
da Espanha e da Itália, na forma da justifica-
ção anexa.

É o seguinte o Requerimento, na íntegra:
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O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC) 
– No mesmo sentido, temos o Requerimento nº 42, de 
2013, também da Comissão de Relações Exteriores. 

Requeiro, nos termos dos arts. 222 e 223 do 
Regimento Interno do Senado Federal, que 
seja consignado nos Anais do Senado voto 
de repúdio ao tratamento vexatório dispensa-
do pelas autoridades de alguns países euro-
peus ao Presidente da Bolívia, Evo Morales, 

ao negar sobrevoo ao avião presidencial no 
seu espaço aéreo, após autorizar o trânsito da 
aeronave quando o Presidente boliviano ten-
cionava retornar ao seu país, após viagem à 
Rússia, com base na falsa premissa de que a 
bordo encontrava-se Edward Snowden. 
A justificativa segue em anexo. 

É o seguinte o Requerimento, na íntegra:
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O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Igualmente, do Senador Inácio Arruda e de ou-
tros Senadores. 

REQUERIMENTO Nº 753, DE 2013

Ementa: 

Requer, nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, voto de solidarie-
dade ao Exmo Sr. Evo Morales, Presidente da 
Bolívia, vítima da decisão de Portugal, Itália, 
França e Espanha, que impediram o sobrevoo 
em seus territórios e pouso do avião presiden-
cial boliviano no dia 2 de julho de 2013. 
Natureza do voto: voto de aplauso ou seme-
lhante. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Como não há objeção do Plenário, nós 
vamos submeter os três requerimentos à votação. 

Os Srs. Senadores que aprovam os requerimentos 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovados.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 

– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Será, portanto, cumprida a determina-
ção do Plenário. 

Pela ordem, Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
há sobre a mesa requerimento com regime de urgên-
cia, aprovado pelo conjunto dos Srs. Líderes, como 
determina o Regimento, para deliberação do PLC nº 
39, denominado PL Anticorrupção, que visa a regu-
lamentar a responsabilidade administrativa e civil de 
pessoa jurídica por ato lesivo à Administração Pública 
nacional e estrangeira. 

Requeiro a V. Exª que nós possamos pautar esse 
projeto, que, durante três anos, foi debatido na Câmara 
dos Deputados e se encontra pronto para deliberação. 

Portanto, requeiro a V. Exª que esse projeto possa 
fazer parte da nossa pauta do dia. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Pedro Taques, com a palavra 
V. Exª. 

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, é apenas para me 
associar ao Senador Ferraço. 

Esse projeto é muito importante. É uma recomen-
dação de convenções internacionais, subscritas pela 
República Federativa do Brasil, pela OCDE e também 
pela Convenção de Mérida, que estabelecem a neces-
sidade de votarmos. 

É muito importante. O projeto foi apresentado 
pelo Poder Executivo na Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Exatamente.

Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM) – É sobre outro projeto. Se V. Exª quiser decidir 
sobre esse, eu deixo minha solicitação para depois.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES. Sem revisão do orador.) – Somente três países, 
Sr. Presidente, entre os quais o Brasil, não assinaram 
ainda esse projeto: o Brasil, a Irlanda e a Argentina.

Nós precisamos ir para o primeiro grupo de países 
que aperfeiçoou a sua legislação, que visa a coibir, a 
punir não apenas o corrupto, mas também o corruptor. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga e Senador 
Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na mesma 
linha, querendo referendar e apoiar a iniciativa do Se-
nador Ricardo Ferraço, creio que seria mais um passo, 
mais um avanço na agenda extremamente positiva que 
está em curso no Senado da República, na busca da 
transparência, na busca da evolução dos mecanismos 
e dos marcos regulatórios no combate à corrupção, na 
transparência da coisa pública.

Portanto, a Liderança e a base do Governo não 
têm nada a opor se V. Exª entender de pautar no dia 
de hoje, antecipando a agenda do dia de amanhã, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Esse projeto, como todos sabem, esta-
va pautado para amanhã. Está sendo feito pedido de 
antecipação para hoje, por vários líderes partidários. 
Da nossa parte, não há nenhuma objeção.

Senador Suplicy e Senador Aloysio Nunes Fer-
reira.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador 
Renan Calheiros, ontem, V. Exª me instruiu, diante 
das observações que fiz, a apresentar requerimento 
de tramitação conjunta da PEC nº 55, de 2007, com a 
PEC nº 37, de 2011, que é objeto do Item 1, hoje, da 
Ordem do Dia, de tal maneira que agradeço se puder 
colocar o referido requerimento em votação hoje, uma 
vez que a PEC nº 37/11 está agendada para o plenário 
na sessão do dia 8 de julho.

Ao requerimento dei entrada ontem. Ele pode ser 
apreciado e votado hoje, para que as duas matérias 
tramitem conjuntamente no dia 8 de julho.

Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Suplicy, na segunda-feira, a 
apreciação desse requerimento será preliminar para 
nós começarmos a discutir a PEC a que V. Exª se re-
fere. De modo que ele não seria apreciado hoje; seria 
apreciado, preliminarmente, na segunda-feira.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Na segunda-feira. Está bem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Na segunda-feira. Era esse o procedi-
mento com o qual gostaríamos de concordar.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Foi antecipado o PL nº 39 para hoje? Não ficou claro.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Ontem, o Plenário votou um requerimen-
to pautando essa matéria para sexta-feira. Quer dizer, 
há um pedido para que ela seja antecipada para hoje. 
Como é matéria muito importante, eu acho que a an-
tecipação ajudaria no sentido da deliberação da Casa.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – 
ES) – É isso.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
não há objeção por parte do PSDB. O PSDB entende, 
realmente, que é uma matéria importante, moralizadora 
e que vai nos ajudar a combater a corrupção no País.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Vanessa Grazziotin.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Sem revisão da oradora.) –Sr. Presidente, da 
mesma forma, eu gostaria de solicitar a V. Exª, se pos-
sível, que inclua na pauta de hoje o Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados nº 3/2013. 

O projeto trata do atendimento obrigatório e inte-
gral às pessoas vítimas de violência sexual no Sistema 
Único de Saúde. 

É um projeto importante, Sr. Presidente. 
Hoje, pela manhã, nós aprovamos, por unani-

midade, o relatório da CPMI que tratou da violência 
contra a mulher. Eu acho que uma excelente sinaliza-
ção que o Plenário do Senado daria seria aprovando 
esse projeto de lei, que é de autoria da Deputada Iara 
Bernardi e ao qual foi dado entrada, em 1999, na Câ-
mara dos Deputados. 

Então, é a solicitação que faço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Srs. Senadores, Srªs Senadoras, esse 
projeto também é um relevante projeto, que dispõe so-
bre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em 
situação de violência sexual. Ele já está na pauta, há 
um pedido de antecipação, e eu gostaria de fazer um 

apelo aos líderes partidários para que nós pudéssemos 
também votá-lo, porque é um projeto importantíssimo.

Senador Aloysio Nunes Ferreira e Senador José 
Agripino.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB –SP) – Sr. Presidente, estamos de pleno acordo, 
nós, do PSDB, com a votação desse projeto meritório, 
importante e urgente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.

Senador José Agripino. 
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 

Presidente, igualmente, conversei com a Senadora Va-
nessa Grazziotin e com o Senador Ricardo Ferraço. São 
duas matérias meritórias que justificam a apreciação 
e o voto na tarde de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador José 
Agripino.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – 

ORDEM DO DIA

Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 39, DE 2013

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 39, de 2013 (nº 6.826/2010 na 
Casa de origem), de iniciativa da Presidência 
da República, que dispõe sobre a responsa-
bilização administrativa e civil de pessoas ju-
rídicas pela prática de atos contra a Adminis-
tração Pública, nacional ou estrangeira, e dá 
outras providências. 

A matéria depende de pareceres das Comissões 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional; e de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania. 

Eu tenho a honra de conceder a palavra ao Sena-
dor Ricardo Ferraço para proferir parecer conjunto, em 
substituição às Comissões de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional; e de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Com a palavra V. Exª.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 

Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Mui-
to obrigado, Sr. Presidente. Srªs e Srs. Senadores, o 
Projeto da Câmara nº 39, de 2013, denominado PL 
Anticorrupção, visa regulamentar a responsabilidade 
administrativa e civil de pessoas jurídicas por atos 
lesivos à Administração Pública, nacional e estran-
geira. O seu propósito fundamental é suprir lacunas 
existentes no ordenamento jurídico pátrio no que diz 
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respeito a atos de empresas corruptoras contra a Ad-
ministração Pública. 

É incontroverso que a corrupção figura, atual-
mente, como uma das mais graves mazelas do regime 
democrático contemporâneo. Seu impacto negativo se 
espraia por todo o sistema político, econômico e social 
das nações, que contam com os mais variados níveis de 
desenvolvimento. Nesse contexto, o combate efetivo à 
corrupção não depende apenas da punição ao agente 
público corrupto, que pratica ser a crença até aqui im-
pregnada no sistema legal brasileiro, mas também da 
sanção ao corruptor, que não deve ser compreendido 
apenas como a pessoa física que operou o ato, mas 
também como a empresa que pretende se beneficiar 
de conduta ilícita. 

Certamente, boa parte das sanções previstas 
no Parecer 39 já consta em outras leis em vigor, tais 
como a Lei de Improbidade Administrativa e a Lei Geral 
de Licitações e Contratos. Porém, o PLC 39 cumpre o 
papel de preencher espaços não abrangidos por esse 
conjunto de leis, mais especificamente no tocante à 
responsabilização da pessoa jurídica. 

No atual quadro, percebe-se que o ordenamento 
jurídico brasileiro não conta com normas direcionadas 
especificadamente à responsabilização da pessoa 
jurídica, que os diplomas em vigor apresentam uma 
série de dificuldades de ordem técnico-jurídica para 
imposição de sanções às empresas. Por isso, a apro-
vação do PLC é imprescindível para a atualização do 
nosso sistema legal e a consequente modernização 
dos mecanismos de combate à corrupção. 

O PL Anticorrupção foi encaminhado ao Congres-
so Nacional pelo Poder Executivo, em 2010, como resul-
tado de uma iniciativa conjunta da Controladoria-Geral 
da União, da Advocacia-Geral da União e do Ministério 
da Justiça. Durante três anos de tramitação legislativa, 
o projeto foi objeto de profundo debate parlamentar, 
que culminou no aperfeiçoamento do texto em diversos 
aspectos, sem que se tenha afetado, evidentemente, o 
seu núcleo essencial. A esse respeito, vale destacar que 
foi mantida a opção pelo enquadramento da responsa-
bilidade da pessoa jurídica nas searas administrativa 
e cível, além do estabelecimento de responsabilidade 
do tipo objetivo, em âmbito administrativo, conforme 
será exposto em detalhes mais adiante.

Por outro lado, as modificações operadas pela 
Comissão Especial da Câmara dos Deputados confe-
riram maior ênfase a dispositivos que buscam fomentar 
uma nova cultura nas relações entre a administração, 
o particular, e o papel do particular no combate à cor-
rupção, mediante incentivos à criação de mecanismos 
de compliance e acordos de leniência.

Sob o ponto de vista das relações exteriores, a 
aprovação do projeto de lei apresenta o atendimen-
to a uma recomendação expressa da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e 
poderá ser considerada como um importante passo 
rumo à valorização da imagem brasileira no cenário 
internacional. Com uma lei anticorrupção, as empre-
sas internacionais teriam incentivos renovados para 
direcionar seus investimentos ao Brasil, posto que o 
ambiente negocial do País estaria revestido de maior 
transparência e segurança jurídica.

Na ótica do Direito Comparado, o projeto guarda 
inspiração em alguns dos mais bem estruturados di-
plomas legais de combate à corrupção, notadamente a 
lei norte-americana, a pioneira, que estabeleceu esse 
tipo de critério já em 1977, e a paragmática legislação 
do Reino Unido, que entrou em vigor em 2011. 

Nessa mesma medida, conforme se verá adiante, 
o PLC nº 39 avançou, inclusive, em relação a essas 
leis e, caso aprovada, poderá ser considerada uma 
das mais avançadas e modernas leis anticorrupção do 
mundo, pois considerou as experiências e os debates 
e não apenas a experiência e o debate, mas a convi-
vência no campo prático, diário e quotidiano nesses 
países, Sr. Presidente.

O Brasil, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
é um dos 39 países signatários da convenção sobre o 
combate à corrupção de funcionários públicos estran-
geiros em transações comerciais internacionais, a cha-
mada, Senador Agripino, Convenção Anticorrupção da 
OCDE, e um dos únicos remanescentes que ainda não 
contam com uma lei que responsabiliza pessoas jurí-
dicas por atos de suborno contra autoridades públicas.

Ao lado do Brasil está a Irlanda e a Argentina, 
e, se o Congresso brasileiro consolidar a legislação, 
nós estaremos fora desse rol de países que ainda não 
se inscreveram nesse protocolo e nessa convenção 
internacional.

A Convenção Anticorrupção foi construída em 
Paris, em 17 de dezembro de 1997 e incorporada ao 
ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto 
nº 3.678, de 30 de novembro de 2000. 

Como consequência do acordo, os Estados sig-
natários assumiram o compromisso de estabelecer 
sanções na seara cível, administrativa ou penal contra 
pessoas físicas e jurídicas incursas em atos de suborno. 

A própria OCDE destaca os impactos positivos da 
Convenção em âmbito global, certificando que, após 
sua entrada em vigor, os Estados signatários passaram 
a conduzir um número mais elevado de investigações, 
além de aumentar as condenações por casos de su-
bornos transnacionais.
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Vale lembrar que, desde a celebração da Con-
venção, o Grupo de Trabalho sobre Suborno Transna-
cional da OCDE monitora a sua eficácia em cada um 
dos Estados-parte. Esse Grupo de Trabalho afere o 
cumprimento do acordo mediante a aplicação de ques-
tionários à realização de visitas e análises de relató-
rios que culminaram em diferentes fases de avaliação.

Na primeira fase do processo de monitoramento, 
a legislação dos Estados é estudada no tocante à sua 
adequação normativa com os termos da convenção. 
Dessa aferição resulta uma lista de recomendação aos 
Estados para que, em uma segunda fase, o Grupo de 
Trabalho realize investigação in loco acerca da apli-
cação das normas internas de combate à corrupção, 
bem como a respeito das consequências práticas das 
recomendações listadas na primeira fase de avaliação.

No Brasil, a primeira fase foi concluída – imagi-
nem – em 2003, e o relatório emitido pelo Grupo de 
Trabalho foi bastante positivo. Segundo a OCDE, até 
aquele momento, a legislação brasileira já se encon-
trava, em grande parte, adequada aos termos da Con-
venção. Não obstante, apontaram-se algumas lacunas 
normativas como, por exemplo, a ausência de uma lei 
que cuidasse especificamente da responsabilidade de 
pessoa jurídica por ato de suborno, seja em âmbito 
cível, administrativo e criminal.

A fase 2, por sua vez, foi realizada em 2007, e 
o diagnóstico acerca da aplicação da Convenção no 
Brasil agravou-se substancialmente. Apesar do reco-
nhecimento do comprometimento do Governo no com-
bate à corrupção, foram destacados alguns desafios 
a serem enfrentados como destaque para a necessi-
dade da aprovação do projeto de lei que instituísse a 
responsabilização de pessoas jurídicas por atos de 
corrupção praticados contra a Administração Pública 
nacional e estrangeira. 

Em 2014, no mês de junho, será realizada a ter-
ceira fase da avaliação do Brasil, e a ausência de res-
posta do País às recomendações constantes no último 
relatório – mais especificadamente no tocante à Lei 
de Responsabilização de Pessoa Jurídica – poderá 
ocasionar uma série de prejuízos à economia nacio-
nal. Isso porque, a depender da próxima avaliação da 
OCDE, pode-se recomendar, inclusive, que empresas 
estrangeiras tenham cautela na escolha do país como 
local para seus investimentos. 

Por tais razões, além da inestimável conquista 
para a luta contra a corrupção no Território nacional, 
a incorporação do PL anticorrupção ao ordenamento 
jurídico pátrio, representará, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a realização de um compromisso interna-
cional firmado com a OCDE e, certamente, resultará em 
uma imagem mais positiva do Brasil no cenário externo.

Por essas razões, Srs. Presidente, pelos aspec-
tos jurídicos, pelos aspectos de mérito, nós estamos 
relatando favoravelmente à aprovação desse projeto na 
forma em que ele foi, de maneira detida e detalhada, 
debatido na Câmara dos Deputados. Então, relatamos 
na forma em que foi aprovado na Câmara, para que, 
após deliberação do Senado, possamos submeter esse 
projeto à sanção presidencial e possamos alinhar o 
Brasil com aquilo que há de mais moderno, com aquilo 
que há de mais indicado nos protocolos internacionais 
que rezam a respeito dessa matéria. 

É como relato, portanto, Sr. Presidente, é como 
submeto à vontade, à decisão dos Srs. Senadores, 
na forma com que o projeto foi debatido na Câmara 
e, assim, indo à sanção, para que possa adequar-se 
à legislação brasileira e fechar as lacunas e os hiatos 
que ainda faltaram, sobretudo na responsabilização 
das pessoas jurídicas.

É como relato, Sr. Presidente.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER  Nº 649, DE 2013 – PLEN 
(Ao PLC Nº 39, de 2013)

Em substituição às Comissões de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacional e de 
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n° 39, de 2013 (n° 
6.826, de 2010, na origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que dispõe sobre 
a responsabilidade administrativa e civil 
de pessoas jurídicas pela prática de atos 
contra a administração pública, nacional 
ou estrangeira, e dá outras providências.

Relator: Senador Ricardo Ferraço

I – Relatório

Vem ao exame do Senado Federal o Projeto de 
Lei da Câmara (PLC) n° 39, de 2013, de autoria do 
Presidente da República. O PLC objetiva impor respon-
sabilidade administrativa e civil às pessoas jurídicas 
pela prática de atos contra a administração pública, 
nacional ou estrangeira.

Em razão da aprovação de requerimento para 
apreciação em Plenário da matéria, incumbe-nos pro-
ferir parecer sobre o projeto, em substituição às Co-
missões de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
(CRE) e de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), 
às quais ele foi inicialmente distribuído.

Faremos, a seguir, descrição sumária dos artigos 
da proposição, na forma como aprovada pela Câmara 
dos Deputados.
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O art. 1° define o objeto do Projeto e considera-o 
aplicável às sociedades, empresárias e simples, perso-
nificadas ou não, nacionais ou estrangeiras, bem como 
a entidades civis, tais como fundações, associações 
ou entidades de pessoas.

O art. 2° estatui responsabilidade civil ou ad-
ministrativa objetiva, isto é, sem que seja necessário 
demonstrar culpa ou dolo, para a pessoa jurídica que 
praticar atos lesivos, em seu interesse ou benefício, 
exclusivo ou não.

O art. 3º considera que a responsabilização da 
pessoa jurídica não exclui a responsabilidade pesso-
al e subjetiva de seu administrador ou qualquer outra 
pessoa natural que tenha participação no ato ilícito.

O art. 4° anota que os efeitos da condenação 
permanecem ainda que a sociedade condenada so-
fra alteração contratual, transformação, incorporação, 
fusão ou cisão. Em caso de fusão ou incorporação, a 
responsabilidade possui como limite o valor do patrimô-
nio vertido. E há previsão de responsabilidade solidária 
para grupo de sociedades, tais como controladoras, 
controladas, coligadas ou consorciadas.

O art. 5° define atos lesivos à administração como 
aqueles que atentem contra o patrimônio público, contra 
os princípios da administração pública ou contra com-
promissos internacionais assumidos pelo Brasil. Nos 
incisos I a V, são definidos os atos lesivos, tais como 
a promessa ou efetiva concessão de vantagem inde-
vida a agente público ou a pessoa a ele relacionada, 
o financiamento para a prática de atos ilícitos de que 
trata o projeto, o uso de pessoas interpostas para a 
dissimulação de reais interesses, as diversas modali-
dades de frustração de processos licitatórios, inclusi-
ve por meio de conluio com concorrentes, fraudes na 
execução de contratos administrativos e a obstrução 
da atividade investigativa da administração pública.

O art. 6° estipula as sanções administrativas, 
isto é, a serem aplicadas por órgão da administração, 
a saber: multa em porcentagem do faturamento e pu-
blicação da decisão condenatória.

O art. 7º trata das agravantes e atenuantes para 
a fixação da pena administrativa, tais como gravidade 
da infração, vantagem auferida, grau de lesão, situação 
econômica do infrator, valor dos contratos mantidos.

O art. 8° inicia a disciplina do processo adminis-
trativo, cuja instauração e julgamento cabem à autori-
dade máxima do órgão ou entidade das três esferas de 
poder (Executivo, Legislativo e Judiciário). É prevista 
competência concorrente, no âmbito do Poder Executivo 
Federal, para a Controladoria-Geral da União (CGU).

O art. 9° confere competência para a CGU julgar 
atos ilícitos praticados contra a administração pública 
estrangeira.

O art. 10 determina que o processo administrativo 
será conduzido por comissão de dois ou mais servido-
res estáveis, os quais poderão, cautelarmente, propor 
à autoridade competente a suspensão dos efeitos do 
ato ou processo objeto da investigação e deverão con-
cluir a investigação no prazo de cento e oitenta dias, 
prorrogáveis se houver necessidade.

O art. 11 confere trinta dias de prazo para o in-
vestigado concluir sua defesa.

O art. 12 determina a devolução do processo 
instruído à autoridade instauradora, para julgamento.

O art. 13 permite a aplicação imediata das san-
ções administrativas, ainda que esteja em curso pro-
cesso administrativo específico para a reparação in-
tegral do dano, cujo crédito apurado será inscrito em 
dívida ativa.

O art. 14 prevê a desconsideração administrati-
va da personalidade jurídica do infrator, em casos de 
abuso de direito ou confusão patrimonial.

O art. 15 determina que a comissão apuradora dê 
ciência ao Ministério Público para apuração de delitos.

O art. 16 prevê o acordo de leniência, espécie 
de delação premiada proposta no interesse da admi-
nistração pública sempre que necessário for para a 
coleta de provas essenciais à condenação. O acordo 
de leniência beneficiará o infrator com redução da 
pena de multa em até dois terços e poderá isentá-lo 
de outras penas, tais como a publicação, em mídia, de 
extrato da decisão condenatória. Em qualquer caso, a 
empresa infratora que celebra o acordo permanecerá 
responsável pela reparação integral do dano causado.

O art. 17 determina que as regras sobre o acordo 
de leniência também sejam aplicáveis às hipóteses de 
ilícitos previsto na Lei nº 8.666, de 21 junho de 1993 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

O art. 18 ressalva a possibilidade de a empresa 
infratora ser condenada judicialmente, mesmo já tendo 
sido condenada na esfera administrativa.

O art. 19 elenca as sanções aplicáveis ao infrator 
em juízo, tais como perdimento de bens, suspensão 
de atividades, dissolução de sociedade, proibição de 
participar de programa público de incentivos, pelo prazo 
de um a cinco anos. É exigida a comprovação de ato 
ilícito culposo ou doloso para que tais sanções, salvo 
a de perdimento de bens, sejam aplicáveis.

O art. 20 autoriza o Ministério Público a requerer 
em juízo a aplicação das sanções administrativas não 
impostas pela autoridade administrativa.

O art. 21 indica o rito da lei de ação civil pública 
como o aplicável aos processos judiciais de que trata 
o projeto.
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O art. 22 cria o Cadastro Nacional de Empresas 
Punidas, o CNEP, a fim de dar publicidade às sanções 
aplicadas.

O art. 23 determina que as sanções aplicadas em 
razão da Lei de Licitações e Contratos Administrativos 
deverão ser inseridas por seus aplicadores no Cadastro 
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS).

O art. 24 determina a destinação dos valores de 
multas e dos bens objeto de perdimento às entidades 
públicas lesadas, em caráter preferencial.

O art. 25 impõe prescrição quinquenal para as 
infrações.

O art. 26 determina critérios para identificar e le-
gitimar o representante legal da pessoa jurídica.

O art. 27 prevê a aplicação de sanções penais, 
civis e administrativas à autoridade pública que deixar 
de investigar atos lesivos ao patrimônio público.

O art. 28 considera a norma aplicável a atos le-
sivos praticados por pessoa jurídica brasileira contra 
a administração pública estrangeira, ainda que o ato 
seja praticado no exterior.

O art. 29 ressalva as competências do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (CADE) para jul-
gar atos de infração da ordem econômica.

O art. 30 ressalva a possibilidade de incidência 
cumulada das sanções previstas na Lei n° 8.429, de 2 
de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa), 
na Lei de Licitações e Contratos Administrativos e na 
Lei n° 12.462, de 4 de agosto de 2011 (Lei do Regime 
Diferenciado de Contratações Públicas).

O art. 31 estipula vacatio legis de cento e oi-
tenta dias.

A justificação explicita o objetivo de suprir lacuna 
no ordenamento jurídico para a responsabilização de 
empresas privadas e entidades congêneres que pra-
ticam atos de corrupção, fraudes em licitações ou em 
contratos administrativos.

Não foram apresentadas emendas ao projeto.

II – Análise

a) Constitucionalidade do PLC n° 39, de 2013
Sob o enfoque da constitucionalidade formal, o 

projeto não apresenta vícios, porquanto trata de ma-
téria da competência legislativa da União, nos termos 
do art. 22, I, e 173, § 5°, da Constituição Federal. Com 
efeito, a lesão ao patrimônio público por atos ilícitos 
de empresas não tem outra finalidade senão alçá-las 
indevidamente a uma posição econômica favorecida, 
o que finda por atentar contra a ordem econômica, em 
especial o princípio da livre concorrência. Ademais, a 
edição de normas de Direito Civil e Processual constitui 
competência privativa da União. Quanto aos dispositi-
vos de organização administrativa do Poder Executivo 

Federal, tais como os que fixam competências para a 
CGU, importa reiterar que o projeto é de autoria do 
Chefe do Poder Executivo, o que atende à regra de 
reserva de iniciativa insculpida no art. 61, § 1°, II, e, 
da Carta Magna.

Sob o enfoque da constitucionalidade material, o 
projeto não apresenta vícios, pois promove restrição 
à liberdade de iniciativa econômica apenas no limite 
necessário à proteção do patrimônio público, do inte-
resse público e dos princípios gerais que norteiam o 
funcionamento da administração pública, respeitado o 
devido processo legal, administrativo e judicial. É evi-
dente que a liberdade de iniciativa econômica asse-
gurada pela Constituição não o é na extensão de dar 
abrigo a práticas lesivas à moralidade e ao patrimônio 
públicos, como são as descritas no art. 5° do projeto.

b) O PLC em face dos acordos internacionais ce-
lebrados pelo Brasil

O PLC nº 39, de 2013, visa a adequar o ordena-
mento jurídico pátrio aos compromissos assumidos 
pela República Federativa do Brasil em diversas con-
venções internacionais, a saber:

• a Convenção sobre o Combate à Corrupção 
de Funcionários Públicos Estrangeiros em Tran-
sações Comerciais Internacionais, de 17 de de-
zembro de 1997, internalizada pelo Decreto Pre-
sidencial n° 3.678, de 30 de novembro de 2000;
• a Convenção Interamericana contra a Corrup-
ção, de 29 de março de 1996, internalizada pelo 
Decreto Presidencial n° 4.410, de 7 de outubro 
de 2002;
• a Convenção das Nações Unidas contra a Cor-
rupção, de 31 de outubro de 2003, internalizada 
pelo Decreto Presidencial n° 5.687, de 31 de 
janeiro de 2006.

Desse modo, cumpre examinar se as disposições 
do projeto efetivamente adaptam a legislação brasileira 
aos compromissos assumidos naquelas convenções. O 
PLC n° 39, de 2013, tem um objetivo bastante preciso 
e claro: promover a responsabilização administrativa e 
civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a 
administração pública. De seu turno, as referidas con-
venções internacionais têm um escopo mais amplo e 
que, em grande medida, já se encontra atendido, no 
nível legislativo, pelo Brasil. Com efeito, o ordenamen-
to jurídico nacional reprime os atos de corrupção tan-
to em nível penal, quanto civil e administrativo. Além 
das disposições do Código Penal referentes aos cri-
mes contra a administração pública (inclusive contra 
a administração pública estrangeira) e da legislação 
de cada ente federado sobre a responsabilidade ad-
ministrativa de seus servidores, merece destaque a 
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Lei n° 8.429, de 1992, que prevê sanções de caráter, 
civil contra pessoas físicas e jurídicas pela prática ou 
participação em atos de improbidade administrativa.

A legislação brasileira é, contudo, omissa quan-
to a punições de caráter civil a pessoas jurídicas, por 
atos de lesão ao patrimônio público, quando não hou-
ver participação de agente público no ilícito, de modo 
a caracterizar a ocorrência de ato de improbidade 
administrativa.

É certo que os mecanismos de ressarcimento 
e recomposição do patrimônio público encontram-se 
bem disciplinados, tendo aplicação também a esses 
casos, como o demonstram a Lei da Ação Popular (Lei 
n° 4.717, de 29 de junho de 1965) e a Lei da Ação Civil 
Pública (Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985). Falta, 
no entanto, prever medidas punitivas de natureza pe-
nal, civil ou administrativa para as pessoas jurídicas, 
quando a lesão é provocada independentemente de 
participação de servidor público. É necessário igual-
mente assegurar a punição quando o ato lesivo se 
dá contra a administração pública estrangeira. Nesse 
sentido, o Artigo 2 da Convenção sobre o Combate 
à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros 
em Transações Comerciais Internacionais estabelece 
que cada Estado signatário “Deverá tomar todas as 
medidas necessárias ao estabelecimento das respon-
sabilidades de pessoas jurídicas pela corrupção de 
funcionário público estrangeiro, de acordo com seus 
princípios jurídicos”.

Há grande controvérsia a respeito da admissibi-
lidade de sanções penais contra pessoas jurídicas no 
Brasil. Isso porque o ordenamento jurídico criminal é 
construído sobre bases dificilmente conciliáveis com 
a responsabilização penal de quem não seja pessoa 
natural. Não é o caso aqui de promover discussões 
acadêmicas a respeito do assunto. Pensamos mesmo 
serem tais discussões de todo dispensáveis, uma vez 
que, de um lado, há punições penais não passíveis de 
aplicação às pessoas jurídicas (como as penas priva-
tivas de liberdade), e, de outro, sanções efetivas de 
natureza civil e administrativa podem ser concebidas 
(tais como as multas), sem necessidade de se enfren-
tar a questão da responsabilidade penal das pessoas 
jurídicas. Aliás, a própria Convenção mencionada, em 
Artigo 3, nº 2, admite que “caso a responsabilidade cri-
minal, sob o sistema jurídico da Parte, não se aplique 
a pessoas jurídicas, a Parte deverá assegurar que as 
pessoas jurídicas estarão sujeitas a sanções não-cri-
minais efetivas, proporcionais e dissuasivas contra a 
corrupção de funcionário público estrangeiro, inclusive 
sanções financeiras”.

No mesmo sentido, a Convenção das Nações 
Unidas contra a Corrupção dispõe, em seu Artigo 26:

Artigo 26
Responsabilidade das pessoas jurídicas
1. Cada Estado-Parte adotará as medidas 
que sejam necessárias, em consonância com 
seus princípios jurídicos, a fim de estabelecer 
a responsabilidade de pessoas jurídicas por 
sua participação nos delitos qualificados de 
acordo com a presente Convenção.
2. Sujeito aos princípios jurídicos do Estado-
-Parte, a responsabilidade das pessoas ju-
rídicas poderá ser de índole penal, civil ou 
administrativa.
3. Tal responsabilidade existirá sem prejuízo à 
responsabilidade penal que incumba às pes-
soas físicas que tenham cometido os delitos.
4. Cada Estado-Parte velará em particular para 
que se imponham sanções penais ou não-pe-
nais eficazes, proporcionadas e dissuasivas, 
incluídas sanções monetárias, às pessoas ju-
rídicas consideradas responsáveis de acordo 
com o presente Artigo.

A opção adotada pelo PLC n° 39, de 2013, nos 
parece estar em consonância com as diretrizes traça-
das nas referidas Convenções, ao impor às pessoas 
jurídicas que praticarem atos contra a administração 
pública, nacional ou estrangeira:

a) as penalidades administrativas de: multa, no 
valor de 0,1% a 20% do faturamento bruto do 
último exercício, e publicação extraordinária de 
extrato da decisão Condenatória, a expensas 
da pessoa jurídica, em meio de comunicação 
de grande circulação, bem como divulgação por 
afixação de extrato da decisão no próprio estabe-
lecimento e no sítio eletrônico na internet;
b) as penalidades civis, aplicadas em processo 
judicial, de: perdimento de bens, direitos ou va-
lores, suspensão, interdição parcial das ativida-
des ou dissolução da pessoa jurídica; e proibição 
de receber incentivos, subsídios, subvenções, 
doações ou empréstimos de órgãos, entidades 
públicas ou instituições financeiras públicas pelo 
prazo de 1 a 5 anos.

Especificamente quanto à repressão a atos de 
corrupção praticados por pessoas jurídicas e que en-
volvam o suborno de agente público de outro país, 
entendemos que o projeto disciplina a contento a ma-
téria. Em primeiro lugar, ao enumerar, em seu art. 5°, 
os atos lesivos puníveis, não faz distinção quanto ao 
bem jurídico afetado: o ilícito se verificará tanto no caso 
de lesão ao patrimônio público nacional quanto ao 
estrangeiro. Ademais, os §§ 1° a 3° do mesmo artigo 
oferecem uma definição satisfatória de administração 
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pública estrangeira e de agente público estrangeiro. Por 
fim, a extraterritorialidade das disposições da nova Lei 
é assegurada pelo art. 28 do projeto, segundo o qual 
serão punidos, mesmo quando cometidos no exterior, 
os atos lesivos praticados por pessoa jurídica brasileira 
contra a administração pública estrangeira.

c) Mérito
Concordamos com o estabelecimento de res-

ponsabilidade objetiva para as pessoas jurídicas nos 
casos definidos no projeto. Com efeito, a exigência de 
comprovação de dolo ou culpa poderia conduzir à ine-
ficácia os mecanismos nele previstos, dadas as dificul-
dades enfrentadas no processo de responsabilização 
de pessoas jurídicas, para a identificação do elemen-
to subjetivo do ilícito. Além disso, a responsabilidade 
objetiva de pessoas jurídicas não constitui nenhuma 
novidade no Direito Brasileiro. Entre os casos previs-
tos na legislação, podemos citar os disciplinados no 
Código de Defesa do Consumidor, na legislação am-
biental e, no próprio Código Civil, a responsabilidade 
fundada na teoria do risco.

O projeto aborda um amplo espectro de condutas 
lesivas ao patrimônio público e aos princípios da admi-
nistração pública. Boa parte delas está relacionada a 
fraudes em licitações e contratos administrativos, mas 
esse tipo de conduta ilícita não esgota o repertório de 
ações merecedoras de severa reprimenda. O projeto 
também prevê punição para a pessoa jurídica que: 
prometer, oferecer ou der, ainda que indiretamente, 
vantagem indevida a agente público, ou a terceiro a 
ele relacionado; financiar, custear, patrocinar ou sub-
vencionar a prática dos outros atos ilícitos previstos no 
PLC; utilizar-se de interposta pessoa para ocultar ou 
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos 
beneficiários dos atos praticados; dificultar atividade 
de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades 
ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação.

As normas atinentes às penalidades adminis-
trativas e ao respectivo processo são inspiradas nas 
inovações promovidas pela nova Lei do Conselho Ad-
ministrativo de Defesa da Concorrência (CADE) (Lei 
n° 12.529, de 30 de novembro de 2011), bem assim o 
Capitulo que trata do acordo de leniência, um importante 
instrumento para propiciar a efetiva punição de todos 
autores e partícipes das condutas ilícitas. Um típico 
exemplo da utilidade do acordo de leniência se verifica 
no combate a práticas cartelísticas nas licitações públi-
cas. O estímulo à delação premiada torna mais factível 
a punição de todos os envolvidos. E é importante frisar 
que o delator não fica isento de reparar integralmente 
o dano causado. Apenas fica dispensado da pena de 
publicação de extrato da decisão administrativa e: tem 
o valor da multa reduzido em até dois terços.

Quanto ao processo judicial, as penalidades pas-
síveis dê aplicação também nos parecem adequadas, 
podendo chegar à própria dissolução compulsória da 
pessoa jurídica, medida que, pelo seu rigor, deve-se 
restringir às situações em que a conduta se revestir 
de maior gravidade. Bem por isso, o projeto; além de 
exigir a comprovação de culpa ou dolo para ensejar a 
aplicação dessa pena, só a permite quando a perso-
nalidade jurídica houver sido utilizada de forma habi-
tual para facilitar ou promover a prática de atos ilícitos 
ou quando a condenada houver sido constituída para 
ocultar ou dissimular interesses ilícitos ou a identida-
de dos beneficiários dos atos praticados. Também é 
exigida a comprovação de culpa ou dolo para a apli-
cação das penas de suspensão ou interdição parcial 
de atividades e de proibição de receber incentivos, 
subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de 
órgãos ou entidades públicas e de instituições finan-
ceiras públicas.

Outra previsão importantíssima do projeto é a do 
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), uma 
base de dados ‘de acesso público, contendo informa-
ções sobre as sanções aplicadas pelos órgãos e enti-
dades da Administração Pública às pessoas jurídicas. 
A CGU já administra um cadastro semelhante, embora 
inexista disciplina legal do assunto. Até mesmo para 
que determinadas sanções – como as que proíbem 
o recebimento de recursos públicos pelas empresas, 
condenadas – produzam efeitos, é essencial a exis-
tência de tal cadastro. Sem uma administração e di-
vulgação centralizadas desses dados, um ente público 
não terá como tomar conhecimento das penalidades 
aplicadas por outro.

III – Voto

Ante o exposto, o voto é pela aprovação do Pro-
jeto de Lei da Câmara n° 39, de 2013.

Sala das Sessões,
, Presidente

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª. 

O parecer do Relator é favorável ao projeto.
Agradecemos a V. Exª.
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Senador Rodrigo Rollemberg...
Completada a instrução da matéria, passa-se a 

sua apreciação. Poderão ser oferecidas emendas até 
o encerramento da discussão.

Discussão do projeto.
Concedo a palavra à Senadora Kátia Abreu, para 

discutir o projeto.
Com a palavra V. Exª.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO. Para 

discutir. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. 
Presidente. 

Eu gostaria de fazer alguns comentários, porque 
nós estamos com uma comissão especial temporária, 
criada para reavaliar a Lei nº 8.666. O Presidente é o 
Senador Vital do Rêgo, eu sou a Relatora e o Senador 
Waldemir Moka é o Relator Revisor.

Na verdade, nós estamos neste trabalho já dis-
cutindo essa matéria e vendo situações que nós já 
deveremos mudar nessa próxima lei, justamente para 
melhorar a Lei nº 8.666.

O que já observamos, nas primeiras conversas, 
recebendo as entidades representativas de todos os 
setores, é que a maior aberração da Lei nº 8.666 é que 
este é o único País do mundo onde há uma única lei 
para comprar ou vender do clipe à hidroelétrica. En-
tão, é a mesma lei para todos os setores: construção 
leve, construção pesada, serviços, compras governa-
mentais e projetos.

Então, a ideia que tivemos e que estamos deba-
tendo com as pessoas – para depois levar à Comis-
são, mas apenas adiantando – é a de dividir em cinco 
anexos, justamente para que possamos fazer uma lei 
que tenha princípios, objetividade, que não seja buro-
crática e que venha a defender os interesses do País, 
mas não o paralise.

Estou simplesmente muito impressionada com 
os usos e os deslizes que essa lei de licitações per-
mite. Não é só uma questão de corrupção, de super-
faturamento das obras, mas a falta de condições pela 
ausência de projetos básicos e de projetos executivos 
para se fazer uma obra de sucesso.

O que acontece na verdade? Na verdade, quan-
do fazemos o PPA, já deveríamos, simultaneamente, 
concomitantemente, mandar fazer projeto, ou parece 
que o PPA não é de verdade. 

Na verdade, aprovamos o PPA e não existe o pro-
jeto. Depois, as obras são licitadas sem projeto básico, 
sem projeto executivo. E as alterações que vemos ao 
longo da obra, que muitas vezes são anunciadas como 
superfaturamento, elas ocorrem porque o projeto foi 
ausente e, na realidade, calculou-se uma execução e 
ela custou o dobro ou o triplo.

É claro que ocorre também a malversação dos 
recursos, existe a corrupção. Eu estou falando do lado 
das pessoas que têm boa-fé e que são criminalizadas 
e também acusadas por uma incorreção no processo 
licitatório.

Então, apesar de serem ainda poucas audiências 
públicas, nós estamos vendo a necessidade urgente 
de obrigarmos o País a fazer projeto básico e projeto 
executivo, com o que nós acabaríamos com grande 
parte dessas distorções.

Mas, objetivamente, com relação ao projeto de 
lei do Senador Ricardo Ferraço, eu gostaria de lembrar 
aqui que é uma reclamação bastante ampla de todas 
as empresas de serviços, ou empreitas de construção, 
que existem empresas oportunistas que entram na li-
citação, mergulham na licitação com um preço muito 
baixo para depois ganharem e venderem para o se-
gundo colocado, numa desistência. E eu, salvo engano, 
não vi aqui no relatório essa situação.

Eu vejo alguns casos dizendo a respeito, no in-
ciso IV, letra “c”: afastar ou procurar afastar licitante, 
por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de 
qualquer tipo. Mas é a própria empresa, que não tem 
nada a perder, que lança, mergulha, coloca um preço 
abaixo do que foi pautada a obra, apenas para ganhar 
de qualquer jeito, o que é outro erro gravíssimo.

As licitações no Brasil, quando vamos aprovar as 
propostas do João, do Pedro, da Maria, o que levam 
em consideração? O preço. E a técnica praticamente 
não é observada. Então essa avaliação apenas de pre-
ço nas obras, principalmente nas obras, não é o caso 
das compras governamentais, que até vale a questão 
do preço mais baixo, mas nas obras de infraestrutura, 
de obra pesada, ou obra de edificações, não existe 
essa situação. 

Então nós precisaríamos de um seguro dessas 
obras, e é o que nós estamos trabalhando e estudan-
do colocar na próxima Lei nº 8.666. 

Nos Estados Unidos, uma empreiteira que queira 
pegar uma obra ela é obrigada a fazer um seguro, numa 
seguradora de primeira linha, de 100% o valor da obra.

Eu não estou falando tanto, porque as nossas 
empresas, no Brasil, não teriam capital suficiente para 
cobrir um seguro de 100%, mas nós precisamos discu-
tir essa matéria, discutir essa possibilidade muito real 
para as grandes obras de que algum tipo de seguro 
precisa ser feito.

Nós estamos assistindo no País obras inacaba-
das, obras abandonadas, justamente por uma fiscaliza-
ção e uma aferição correta ou até mesmo inadequada.

Então o que eu gostaria de pedir ao relator, salvo 
engano – confesso que não li todo o projeto detalhada-
mente – é que essas distorções, esse aventureiro, ele 
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precisa sofrer uma sanção, de que não poderá mais 
entrar em licitação nos próximos cinco anos. Porque 
isso vira uma fábrica. Ele não tem condições de fazer, 
ele não tem estrutura, mas mergulha, ganha e depois 
vende a obra para outro colocado, que, combinada-
mente, coloca um valor muito maior do que ele que 
ganhou em primeiro lugar para aumentar o valor da 
obra. Esse cidadão precisa de uma punição. Não é de 
prisão, não é nada disso, mas uma punição de não 
poder participar de licitação pública por um período. 
Isso porque, na verdade, Senador Ferraço, se nós não 
tivermos um grande banco de dados nacional, monito-
rado pela União, Estados e Municípios, de performan-
ces de empresas, nós não vamos ter sucesso nunca.

Então, a empresa que performa, que conclui obra, 
ela tem de estar cadastrada; empresa que não perfor-
mou, que não terminou a obra, precisa estar na trans-
parência para que prefeitos, governadores e a União 
possam saber quem são aqueles irresponsáveis que 
não terminam as suas obras. Às vezes não deu tempo 
ainda de ele estar negativado, está ainda em litígio e 
não houve o trânsito em julgado. 

Nesse caso, essa central de transparência, esse 
cadastro nacional que todo o primeiro mundo tem, nós 
precisamos implantar no Brasil para ajudar a encontrar 
os aventureiros, que já estão até listados aqui muitas 
vezes em muitas oportunidades, mas este específi-
co aventureiro, que está se tornando um tradicional, 
combinado com o segundo lugar, está uma coisa im-
pressionante. 

E isso acontecido, ganhou com o preço mergu-
lhado, o segundo lugar não pode ser o convocado, 
tem que ser feita nova licitação, para não oportunizar 
a continuidade dessa prática nociva ao erário público.

Mas eu quero louvar a apresentação do projeto, 
o seu relatório. Nós precisamos dar essa resposta ao 
Brasil de que as distorções de corrupção precisam 
ser barradas, mas também nós precisamos tirar as 
distorções de projetos ineficientes, de projetos que 
não existem, de obras que não são planejadas e que 
precisam ser feitas na hora que o PPA seja aprovado 
pelo Congresso Nacional, e iniciados imediatamente 
os projetos. 

Mas alguém poderia dizer que nem todo PPA é 
executado. Não tem importância; projeto não se per-
de. Ele pode ir para uma prateleira e ficar para uma 
próxima oportunidade, até que surjam mais recursos 
para executar a obra. 

É assim que faz um país desenvolvido, é assim 
que faz um país que planeja as suas ações, um país 
organizado e que não vive do improviso. 

Nós estamos aí vendo a Presidente da República, 
que criou a Empresa de Planejamento Logístico com a 

função específica de elaborar projetos para Nação, de 
elaborar projetos para o Brasil. Por que a demora nos 
editais das rodovias e das ferrovias? Nós precisamos 

Por que a demora nos editais das rodovias e das 
ferrovias? Nós precisamos dizer isso ao Brasil. Nós 
não tínhamos projetos que foram executados no pas-
sado. Portanto, o Governo atual está tendo que fazer 
todos os projetos rapidamente para que as licitações 
possam ficar prontas.

Bernardo Figueiredo, Presidente da EPL, disse 
que os projetos das rodovias que serão licitadas já 
estão prontos. Eu louvo e aguardo ansiosamente que 
tudo isso aconteça. 

Então, quero apoiar o relatório do Ricardo Ferra-
ço com essa pequena contribuição.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.

Continua a discussão.
Antes de conceder a palavra ao Senador Hum-

berto Costa, eu gostaria de registrar, com muita sa-
tisfação, entre nós, nas nossas galerias, peritos papi-
loscopistas, representantes de várias associações de 
vários Estados do Brasil.

É um prazer muito grande tê-los no Senado Fe-
deral!

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Aproveitando 
a presença dos peritos papiloscopistas e lembrando 
que, no final da sessão de ontem, a Senadora Lúcia Vâ-
nia fez uma solicitação à Mesa para votação do regime 
de urgência para a apreciação desse projeto, eu quero 
me associar para que, tão logo for possível, possamos 
apreciar a urgência dessa matéria, bem como também 
a urgência do PLC nº 410, de 2012, cujo requerimento 
já se encontra com a assinatura dos Líderes na mesa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –Senador Luiz Henrique, com a palavra 
V. Exª, pela ordem.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Na mesma 
direção, eu tenho uma relação de grande admiração 
aos peritos que, no meu governo, tiveram reconhecida 
a independência administrativa do Instituto de Perícia 
catarinense e, associando-me às palavras do Sena-
dor Rodrigo Rollemberg, eu gostaria de solicitar a V. 
Exª que, da mesma forma, leve a Plenário o Projeto 
de Lei do Senado nº 77, de 2010, de autoria do ilus-
tre hoje Governador Raimundo Colombo, que prevê a 
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constituição de mecanismos de participação popular 
nos processos de votação neste Congresso Nacional.

Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O projeto de lei a que o Senador Luiz 
Henrique se refere é um projeto de lei que se transfor-
mou no Projeto de Resolução nº 47 e está na nossa 
Ordem do Dia, que estabelece mecanismos de parti-
cipação popular na tramitação de proposições legis-
lativas no Senado Federal. 

Continua a discussão da matéria. 
Concedo a palavra ao Senador Humberto Costa. 
Com a palavra V. Exª.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, antes até de tecer aqui 
meus comentários sobre o projeto relatado pelo Se-
nador Ferraço, eu gostaria de informar a V. Exª, Presi-
dente, e aos nossos pares, que, conforme havíamos 
comunicado ontem, hoje nós recebemos a propositura 
da Procuradoria-Geral da República no que diz respeito 
àquela proposta de emenda constitucional de minha 
autoria, que procurava eliminar essa situação vergo-
nhosa de nós termos aposentadoria compulsória para 
juízes e, no caso do Ministério Público, a possibilidade 
de afastamento com vencimentos integrais. 

Quero dizer a V. Exª que, conforme nós combina-
mos com a Representação da PGR, recebemos uma 
excelente proposta, inclusive muito mais ampla do que 
era a nossa intenção, e, da minha parte, como autor, 
eu acho que atende plenamente ao meu objetivo. 

Naturalmente que o Senador Blairo Maggi, que 
recebeu também essa proposição, fará o seu relatório, 
mas eu creio que, tirando-se algumas questões que 
podem levantar algum questionamento sobre constitu-
cionalidade, mas, eliminando-se isso, eu diria que é uma 
proposta extremamente avançada, inclusive porque ela 
institui um processo disciplinar, regras para o processo 
disciplinar no Ministério Público, regras unificadas. Hoje 
em dia, nós temos os Ministérios Públicos estaduais 
cada um com as suas regras no que diz respeito aos 
processos disciplinares, penas, enfim.

Quero aqui, da mesma forma que nós, muitas 
vezes, questionamos determinadas ações e posições, 
eu acho que é fundamental reconhecer aqui a posição, 
o conteúdo dessa proposta do Ministério Público e pa-
rabenizar a Procuradoria Geral da República. 

Com relação ao projeto em tela, Sr. Presidente, 
nós estamos dando hoje um passo histórico. Esse pro-
jeto, que vai se transformar em lei, toca, pela primeira 
vez, num ponto fundamental que sempre tem sido re-
clamado pelos setores mais esclarecidos da sociedade, 

pelos integrantes dos órgãos de fiscalização, eu diria, 
pela sociedade com um todo. 

Esse projeto – é bom lembrar – foi de iniciativa 
do Poder Executivo, uma iniciativa do Governo do Pre-
sidente Lula. Ele vem ao encontro dessas aspirações 
no que diz respeito ao combate à corrupção.

Nós aprovamos aqui, na semana passada, um 
projeto do Senador Pedro Taques, ao qual foram agre-
gados vários outros projetos, que torna a corrupção 
crime hediondo. Ouso dizer, sem deixar de ressaltar a 
importância do que fizemos na semana passada, que 
essa proposta será ainda mais importante do que a 
definição da corrupção como crime hediondo. 

Aqui no Brasil, quando há um escândalo, uma 
investigação da Polícia Federal, um processo pelo Mi-
nistério Público e até mesmo uma condenação, geral-
mente as punições atingem tão-somente os corruptos, 
aqueles que são condenados por corrupção passiva. 
O corruptor ativo, principalmente as empresas, fica 
sempre à margem. 

Eu quero citar um exemplo: durante a Operação 
Vampiro, no período em que eu era Ministro da Saúde, 
ficou absolutamente identificada a posição de corrup-
ção ativa de mais de uma empresa que produzia he-
moderivados e vendia para o Sistema Único de Saúde. 

Pois bem, esse processo, por sinal, ainda não saiu 
da primeira instância. No entanto, nenhuma empresa 
foi denunciada ou indiciada, quer dizer, as condições 
legais para isso vêm agora. E o que acontece hoje é 
que as mesmas empresas envolvidas diretamente na-
quelas ações de corrupção continuam a vender para o 
Governo, a fazer parcerias com o Governo. Portanto, o 
que estamos fazendo hoje é uma questão histórica, ao 
caminharmos no sentido de fechar o outro polo da cor-
rupção, que é o corruptor, em particular, as empresas.

Então, Senador Ferraço, eu quero parabenizar 
V. Exª. É fundamental a posição de V. Exª em, ipsis 
litteris, assumir o projeto que...

(Soa a campainha.)

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – ... 
veio da Câmara, porque não vai mais voltar para lá, e 
o Congresso Nacional terá dado, talvez, o maior passo 
na conquista de condições éticas no relacionamento 
entre empresas, Poderes e servidores no nosso País.

Muito obrigado.
Parabéns a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Pedro 
Taques, para discutir a matéria.

Com a palavra, V. Exª. 
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
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e Srs. Senadores, eu quero cumprimentar o Senador 
Ferraço pela relatoria do projeto.

O projeto traz inovações significativas, importantes 
para que nós possamos combater este mal que graça 
a República: a corrupção.

Concordo inteiramente com o Senador Humberto 
Costa, que fez referência ao projeto aprovado na se-
mana passada. Aquele projeto aprovado na semana 
passada vai tipificar a corrupção como crime hediondo: 
corrupção ativa, passiva, peculato, concussão e ex-
cesso de exação, como nós já debatemos na semana 
passada, e a emenda do Presidente Sarney a respeito 
do homicídio. É muito importante aquilo.

Agora, este projeto – quero concordar com V. 
Exª, Senador Humberto Costa – supre uma lacuna 
na legislação nacional, que é a responsabilidade ob-
jetiva da pessoa jurídica, a pessoa fictícia, porque, 
nos processos criminais, nos processos civis, é muito 
difícil demonstrar a relação entre a conduta praticada 
pelos agentes, pelas pessoas físicas que compõem a 
pessoa jurídica e que esta pessoa jurídica concorreu 
para a prática deste crime.

O projeto traz o que se denomina, Sr. Presiden-
te, de responsabilidade objetiva da pessoa jurídica. 
Esta responsabilidade objetiva independe de culpa 
lato sensu, falando nas suas modalidades: intenção, 
dolo, e culpa em sentido restrito: a imperícia, a impru-
dência e a negligência da pessoa. Por isso este pon-
to é muito significativo: responsabilidade objetiva da 
pessoa jurídica.

Além disso, este projeto supre a lacuna que atinge 
o patrimônio da pessoa jurídica e determina o efetivo 
ressarcimento da sociedade brasileira pelos crimes 
praticados não pela pessoa jurídica, porque, no Bra-
sil, nós todos sabemos, a Constituição da República 
estabelece a possibilidade de criminalização da pes-
soa jurídica apenas em duas situações: pela prática 
de crimes ambientais e pela prática de crimes contra o 
sistema financeiro, ainda com dúvidas a respeito disso.

Alguns entendem que a Constituição estabele-
ceria um teto; outros entendem que a Constituição 
estabeleceria um piso para a responsabilização da 
pessoa jurídica. Mas, independentemente disso, nós 
precisamos buscar a parte do corpo que mais dói nas 
pessoas físicas que compõem a pessoa jurídica, que 
é o bolso, a necessidade de ressarcimento.

Duas leis, no Brasil, estabelecem a responsabi-
lidade da pessoa jurídica; duas leis a respeito de prá-
ticas de crimes pelas pessoas físicas: a Lei nº 8.666, 
que é a Lei de Licitações, aqui muito bem citada pela 
Senadora Kátia Abreu, e a Lei de Improbidade Admi-
nistrativa, a Lei nº 8.429, de 1992. No entanto, existe 
muita dificuldade para que as pessoas jurídicas pos-

sam ser responsabilizadas somente com essas duas 
leis. Daí este projeto veio em boa hora.

Eu quero cumprimentar o Senador Ferraço e 
quero cumprimentar o Poder Executivo, sim, porque 
naquele momento histórico apresentou o projeto e 
este projeto faz com que a República Federativa do 
Brasil salde os seus compromissos internacionais na 
luta contra a corrupção. São compromissos que nós 
assinamos e já foram internalizados através de decre-
tos legislativos.

Eu quero apoiar o projeto e dizer, só sobre esses 
dois pontos – a responsabilidade objetiva da pessoa 
jurídica e a necessidade de que nós possamos buscar 
o patrimônio da pessoa jurídica –, que esta respon-
sabilidade objetiva significa o seguinte: o Ministério 
Público, junto com a Controladoria-Geral – e aqui exis-
tem aspectos de cooperação entre essas instituições 
–, precisará comprovar apenas o fato, o resultado e o 
nexo causal, que significa o liame entre o fato e o que 
foi causado. Isso em uma investigação, isso em uma 
ação penal é muito significativo.

Eu o parabenizo e declaro o meu apoiamento a 
este projeto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Jorge Viana.

Com a palavra V. Exª.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Para dis-

cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, colegas 
Senadoras e Senadores, eu faço questão de usar a 
tribuna, mesmo que seja por um curto espaço de tem-
po, para fazer o registro da importância deste projeto.

Falava, ainda há pouco, com o competente, sen-
sível e comprometido Relator Ricardo Ferraço, que, en-
tendendo não só o momento que o Brasil está vivendo, 
mas a importância desse projeto, fez uma relatoria que, 
sendo aprovada hoje, vai direto para a sanção presi-
dencial. Isso não é fácil de se fazer. Todos querem por 
suas digitais, querem escrever. Alguns escrevem dessa 
maneira. Com simplicidade, com eficiência, escrevem 
seu nome na história, como está escrevendo hoje o 
Senador Ricardo Ferraço, Relator de um projeto que 
é fundamental para o nosso País.

O Senador Renan assumiu um compromisso e 
está exercendo esse compromisso de fazer uma agen-
da que leva em conta o clamor das ruas, que leva em 
conta todo um apanhado de vários Senadores que 
apresentaram propostas que estavam aí, e não con-
seguiram entrar na Ordem do Dia.

Temos votado, temos deliberado e digo sem so-
berba: acho que estamos começando a recuperar o 
respeito e a atenção da sociedade, como temos feito 
ontem mesmo e nos outros dias, com resultados bem 
objetivos e diretos. Vamos encerrar um semestre poden-
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do dizer que o Senado deu uma parcela importante de 
contribuição para o aperfeiçoamento das instituições.

Presidente Sarney, V. Exª que tem a mais longa 
história nesta Casa, V. Exª que já foi Presidente da 
República sabe que os operadores da lei, todo o apa-
relho de Estado que opera a lei, só cumprem bem sua 
função se tiver boas leis. O Brasil não era signatário, 
quer dizer, era signatário, mas não tinha uma lei que 
pudesse estabelecer um regramento de punição para 
os corruptores. Não tínhamos!

Todo e qualquer cidadão falava “tem um corrupto 
e tem um corruptor”. Tem o que dá o dinheiro, tem a 
pessoa jurídica, mas não tem, para os operadores da 
lei, um instrumento legal que possa criar as condições 
para a punição do sujeito da corrupção.

O Presidente Lula tomou uma iniciativa quase 
quatro anos atrás. Esse projeto estava há três anos 
na Câmara. Três anos! Agora, com esse movimento 
do povo na rua, ele entra na Ordem do Dia, e estamos 
deliberando sobre ele. Mas é um projeto de iniciativa 
do Governo Federal, do Presidente Lula, do Brasil.

E conversava também com o Senador Humberto 
Costa, que fez uma fala aqui, junto com o Senador Pe-
dro Taques, que eu endosso, que eu assino embaixo.

A Presidenta Dilma, na hora da sanção, tem que 
fazer um ato do tamanho do que estamos deliberando 
hoje aqui. Com esse projeto, o Brasil se insere no mun-
do como um País que também adota a convenção dos 
países que não aceitam conviver com corrupção. Nós 
estamos falando de criar um aparato legal para punir 
a pessoa jurídica, o corruptor. Esse é um instrumento 
que atende aos anseios de uma nação que hoje se 
coloca diante do mundo como uma nação emergente 
e que serve de referência.

Para concluir, Sr. Presidente, nesse mesmo sen-
tido, tenho a satisfação de dizer que agora já tenho in-
clusive uma numeração na Casa. Apresentei um projeto 
porque, nesse tempo de debate de reforma política que 
não sai – o que eu acho lamentável -, pelo menos um 
tema deveríamos trazer. O Senado está deliberando, 
transformou a corrupção em crime hediondo. Hoje vota 
um projeto que nos coloca no mesmo nível das nações 
desenvolvidas, que não aceitam conviver com a cor-
rupção. O Senado vota um projeto que tem origem no 
Executivo, ainda no Governo do Presidente Lula, que 
estabelece um regramento que facilita a vida, a aplica-
ção da lei e o combate à corrupção pelos operadores 
da lei. Esse projeto vai facilitar o trabalho do Ministé-
rio Público, vai facilitar o trabalho da Justiça brasileira. 

Quero deixar registrado que apresentei o Projeto 
de Lei nº 264, que é simples, é simples. Essa discussão 
sobre financiamento de campanha... Eleição, no Brasil, 
virou sinônimo de corrupção. É lamentável. Aquilo que 

conquistamos com tanta dificuldade. Voto hoje não vale 
quase nada. Quem recebe também, lamentavelmente, 
já recebe um voto sob suspeição.

O meu projeto é simples. Ele proíbe a doação, em 
qualquer formado, direta ou indiretamente, de pessoa 
jurídica para candidato, para partido político. É simples. 
A doação de pessoa jurídica fica proibida no País. Se 
nós trabalhamos em partidos, em mandatos atrás, um 
diálogo direto com o eleitor, que se estabeleça tam-
bém, por parte dos partidos, uma relação direta com 
o cidadão que vai, sim, ter um limite de doação para 
ajudar no fortalecimento dos partidos.

Então, esse projeto meu está tramitando. Já que 
há sempre um desentendimento sobre reforma políti-
ca, nós temos, sim, instrumentos na Casa que podem 
ajudar a aperfeiçoar o sistema político do País, valo-
rizando o voto, os mandatos, os partidos e as Casas 
legislativas.

Encerro, parabenizando o Governo, parabeni-
zando o Senador Ferraço pela iniciativa de fazer uma 
relatoria objetiva. A relatoria do Senador Ferraço é do 
tamanho da exigência das ruas. Ela é certeira. Ela es-
tabelece os mecanismos que nos possibilitam, daqui 
a pouco, votar e fazermos parte, tornar este Plenário 
e a Presidência do Presidente Renan parte da história 
do aperfeiçoamento da legislação brasileira de com-
bate à corrupção.

O Senado Federal, já, já, vai votar uma lei que 
vai agora estabelecer mecanismo pelo qual o Brasil, 
as instituições vão poder pegar os corruptores. Aquela 
máxima da população não vai mais funcionar: “Pegaram 
o corrupto, mas cadê os corruptores?” Não havia lei no 
País para isso. O Senado vai deliberar, já, já, essa lei de 
iniciativa do Presidente Lula, quando ainda governava.

Eu espero que, na sanção, seja dada a dimen-
são do que significa a aprovação pelo Senado Fede-
ral dessa lei que vai fazer com que os operadores do 
Direito possam ajudar o Brasil a se livrar dessa chaga 
que é a corrupção.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 

Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, na condição de Relator, eu quero apenas in-
formar e formalizar que as adequadas preocupações 
da Senadora Kátia Abreu estão todas contempladas 
no projeto – e de maneira muito dura –, inclusive, no 
âmbito administrativo e penal, abrindo porta, janela, 
toda condição para que nós possamos ir aos fatos e 
possamos romper com essa página da impunidade 
nessa relação patrimonialista entre o setor privado e 
o setor público.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-
dem, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia, pela ordem, 
concedo a palavra a V. Exª.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Eu penso que essa seja 
uma das matérias de unanimidade na Casa, não só pelo 
momento que nós estamos vivendo, mas pela forma 
como a lei é criada, apresentada pelo Poder Executivo.

Coincidiu que, no momento em que nós estamos 
vivendo, as ruas estão exigindo exatamente um rigoro-
so combate à corrupção. E aqui está consubstanciada 
uma legislação com essa finalidade. Eu queria cumpri-
mentar o Senador Ricardo Ferraço, as manifestações 
que já foram feitas pelos oradores, e encaminhar já, 
Senador Renan Calheiros, um entusiasmado apoiamen-
to do Partido Progressista à aprovação dessa matéria, 
em nome da Bancada, e o faço com muito grado, em 
nome do nosso Líder Francisco Dornelles.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.

Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de manifestar, ainda que rapidamente, com 
relação a esse projeto de lei anticorrupção, que ele 
é muito mais voltado para a relação internacional do 
Brasil do que propriamente para dentro do Brasil. E 
ele, na verdade, é uma imposição de um organismo 
internacional, que é, na verdade, a Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. 

Ele trata de quê? Ele visa regulamentar a respon-
sabilidade administrativa e civil de pessoas jurídicas 
por atos lesivos à Administração Pública nacional e 
estrangeira. E o propósito fundamental da lei é suprir 
lacunas existentes no ordenamento jurídico pátrio, no 
que diz respeito a atos de empresas corruptoras contra 
a Administração Pública. Empresas. Ela é minudente. 
Ela tipifica os crimes com muita clareza e aplica penas 
não aos dirigentes de empresas só: às empresas, às 
instituições jurídicas – as pessoas jurídicas dirigentes 
e as pessoas jurídicas empresas.

Essa matéria está há três anos em tramitação. 
Eu acho que é bom a gente fazer uma reflexão. Eu 
estava agora conversando com a imprensa, e ela me 
perguntava sobre a celeridade com que o Congresso 
vem agindo nas últimas duas semanas, e perguntava 
se era decorrente esse fato, essa velocidade, essa 
atitude da voz das ruas. É claro que é. E o Congresso 
é composto por Deputados e Senadores eleitos pelo 
voto direto do povo e tem mais a obrigação de inter-
pretar o sentimento do povo e trazer para cá as suas 
aflições e as suas preocupações. 

Nós estamos votando uma lei anticorrupção. Uma 
das principais preocupações da sociedade, que está 
indo à rua, é protestar contra a saúde de qualidade 
ineficiente. Se você compara a qualidade dos estádios 
da Copa com a qualidade da saúde que é oferecida, há 
um desnível monumental. Por que o Brasil pode fazer 
uma coisa e não pode fazer a outra? Por que o Brasil 
não pode – diferente do que de Gaulle lá atrás disse, 
que o Brasil não era um país sério – ter uma legisla-
ção correta, de combate à corrupção e à impunidade? 
É claro que pode ter e deve ter. E nós estamos aqui 
fazendo o que é a nossa obrigação.

Faz três anos que essa matéria está tramitando. 
Ainda bem que a voz das ruas entra nesta Casa. É 
verdade, nós temos a humildade de reconhecer que 
a velocidade que o Congresso adquiriu, nas duas últi-
mas semanas, é para dar respostas democráticas às 
preocupações da sociedade. E isso tem de ser atitude 
permanente. Tem de ser atitude permanente! Isso não 
pode ser um espasmo de 15 dias nem de dois meses.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª tem razão.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
Isso tem de ser atitude permanente do Congresso, e 
cabe a nós fazer nossa parte, como estamos fazendo 
agora, votando esta matéria muito bem relatada pelo 
Senador Ricardo Ferraço, que, depois de três anos de 
tramitação, faz um bonito relatório e submete à apre-
ciação uma legislação anticorrupção exemplar, pela 
qual eu voto, entusiasticamente, “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos ao Senador José 
Agripino.

Declaramos encerrada a discussão.
Antes de colocarmos o projeto em votação, que-

remos dizer que esse projeto, que dispõe sobre a 
responsabilização administrativa e civil de pessoas 
jurídicas pela prática de atos contra a Administração 
Pública, nacional e estrangeira, é um mecanismo fun-
damental, que vai ajudar no combate à corrupção no 
Brasil. É um projeto de iniciativa da Presidente da Re-
pública e, sem dúvida, revestirá o ambiente negocial 
de transparência e de segurança jurídica, como disse 
o Senador Ricardo Ferraço em seu parecer.

O Senador Ricardo Ferraço disse ainda que o 
Brasil é um dos 39 signatários da Convenção Anticor-
rupção da OCDE e era, talvez, o único país que não 
tinha uma legislação anticorrupção. Eu queria só lem-
brar a Casa que, no início do ano, nós votamos aqui, 
no Senado Federal, o acordo Brasil/Estados Unidos 
de intercâmbio de informações relativas ao sistema 
tributário, que, também, sem dúvida nenhuma, está 
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ajudando a combater a corrupção nas relações Brasil/
Estados Unidos.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, dos 39 signatários da OCDE que assinaram o 
pacto anticorrupção, somente o Brasil, a Argentina e a 
Irlanda ainda não tiveram capacidade de produzir uma 
legislação. Portanto, nós estamos ao lado da Argen-
tina e da Irlanda. Se votarmos isso, vamos ingressar 
no primeiro grupo e sair da lanterna.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª por mais um ar-
gumento insubstituível em favor da aprovação deste 
projeto.

Gostaria de lembrar que nós já votamos o crime 
de corrupção como crime hediondo; o Ficha Limpa para 
os servidores públicos dos Três Poderes; nós vamos 
eliminar, na próxima semana, essa excrescência que 
significa membros do Ministério Público, quando co-
metem crime de corrupção, ganharem como prêmio 
uma aposentadoria; e há sobre a mesa um requeri-
mento, assinado pelos Líderes partidários, que pedem 
a votação da proposta de emenda à Constituição que 
elimina o foro especial, o chamado foro privilegiado. É 
um requerimento que vamos submeter à votação nos 
próximos dias.

Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
A matéria está aprovada e vai à sanção.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DA CAMARA Nº 39, DE 2013 
(Nº 6.826/2010, na Casa de origem) 

(De iniciativa da Presidência da República)

Dispõe sobre a responsabilização admi-
nistrativa e civil de pessoas jurídicas pela 
prática de atos contra a administração pú-
blica, nacional ou estrangeira, e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a responsabilização 
objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela 
prática de atos contra a administração pública, nacio-
nal ou estrangeira.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta Lei 
às sociedades empresárias e às sociedades simples, 
personificadas ou não, independentemente da forma de 
organização ou modelo societário adotado, bem como 

a quaisquer fundações; associações de entidades ou 
pessoas, ou sociedades estrangeiras, que tenham sede, 
filial ou representação no território brasileiro, constituí-
das de fato ou de direito, ainda que temporariamente.

Art. 2° As pessoas jurídicas serão responsabiliza-
das objetivamente, nos âmbitos administrativo e civil, 
pelos atos lesivos previstos nesta Lei praticados em 
seu interesse ou benefício, exclusivo ou não.

Art. 3° A responsabilização da pessoa jurídica não 
exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes 
ou administradores ou de qualquer pessoa natural, au-
tora, coautora ou participe do ato ilícito.

§ 1° A pessoa jurídica será responsabilizada in-
dependentemente da responsabilização individual das 
pessoas naturais referidas no caput.

§ 2° Os dirigentes ou administradores somente 
serão responsabilizados por atos ilícitos na medida da 
sua culpabilidade.

Art. 4° Subsiste a responsabilidade da pessoa 
jurídica na hipótese de alteração contratual, transfor-
mação, incorporação, fusão ou cisão societária.

§ 1° Nas hipóteses de fusão e incorporação, a 
responsabilidade da sucessora será restrita à obriga-
ção de pagamento de multa e reparação integral do 
dano causado, até o limite do patrimônio transferido, 
não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas 
nesta Lei decorrentes de atos e fatos ocorridos antes 
da data da fusão ou incorporação, exceto no caso de 
simulação ou evidente intuito de fraude, devidamente 
comprovados.

§ 2° As sociedades controladoras, controladas, 
coligadas ou, no âmbito do respectivo contrato, as 
consorciadas serão solidariamente responsáveis pela 
prática dos atos previstos nesta Lei, restringindo-se tal 
responsabilidade à obrigação de pagamento de multa 
e reparação integral do dano causado.

CAPÍTULO II 
Dos Atos Lesivos à Administração  

Pública Nacional ou Estrangeira

Art. 5° Constituem atos lesivos à administração 
pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta Lei, 
todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas men-
cionadas no parágrafo único do art. 1°, que atentem 
contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, 
contra princípios da administração pública ou contra 
os compromissos internacionais assumidos pelo Bra-
sil, assim definidos:

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indireta-
mente, vantagem indevida a agente público, ou 
a terceira pessoa a ele relacionada;
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II – comprovadamente, financiar, custear, patroci-
nar ou de qualquer modo subvencionar a prática 
dos atos ilícitos previstos nesta Lei;
III – comprovadamente, utilizar-se de interposta 
pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissi-
mular seus reais interesses ou a identidade dos 
beneficiários dos atos praticados;
IV – no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combi-
nação ou qualquer outro expediente, o caráter 
competitivo de procedimento licitatório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de 
qualquer ato de procedimento licitatório público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por 
meio de fraude ou oferecimento de vantagem 
de qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela 
decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pes-
soa jurídica para participar de licitação pública 
ou celebrar contrato administrativo;
f) obter vantagem ou benefício indevido, de 
modo fraudulento, de modificações ou pror-
rogações de contratos celebrados com a ad-
ministração pública, sem autorização em lei, 
no ato convocatório da licitação pública ou 
nos respectivos instrumentos contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômi-
co-financeiro dos contratos celebrados com a 
administração pública;

V – dificultar atividade de investigação ou fiscali-
zação de órgãos, entidades ou agentes públicos, 
ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito 
das agências reguladoras e dos órgãos de fisca-
lização do sistema financeiro nacional.

§ 1° Considera-se administração pública estran-
geira os órgãos e entidades estatais ou representações 
diplomáticas de país estrangeiro, de qualquer nível ou 
esfera de governo, bem como as pessoas jurídicas 
controladas, direta ou indiretamente, pelo poder pú-
blico de país estrangeiro.

§ 2° Para os efeitos desta Lei, equiparam-se à 
administração pública estrangeira as organizações 
públicas internacionais.

§ 3° Considera-se agente público estrangeiro, para 
os fins desta Lei, quem, ainda que transitoriamente ou 
sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função 
pública em órgãos, entidades estatais ou em represen-
tações diplomáticas de país estrangeiro, assim como 
em pessoas jurídicas controladas, direta ou indireta-
mente, pelo poder público de país estrangeiro ou em 
organizações públicas internacionais.

CAPÍTULO III 
Da Responsabilização Administrativa

Art. 6° Na esfera administrativa, serão aplicadas 
às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos 
atos lesivos previstos nesta Lei as seguintes sanções:

I – multa, no valor de 0,1% (um décimo por cen-
to) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto 
-do último exercício anterior ao da instauração 
do processo administrativo, excluídos os tributos, 
a qual nunca será inferior à vantagem auferida, 
quando for possível sua estimação; e
II – publicação extraordinária da decisão con-
denatória.

§ 1° As sanções serão aplicadas fundamentada-
mente, isolada ou cumulativamente, de acordo com as 
peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e 
natureza das infrações.

§ 2° A aplicação das sanções previstas neste ar-
tigo será precedida da manifestação jurídica elaborada 
pela Advocacia Pública ou pelo órgão de assistência 
jurídica, ou equivalente, do ente público.

§ 3° A aplicação das sanções previstas neste 
artigo não exclui, em qualquer hipótese, a obrigação 
da reparação integral do dano causado.

§ 4° Na hipótese do inciso I do caput, caso não seja 
possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto 
da pessoa jurídica, a multa será de R$ 6.000,00 (seis mil 
reais) a R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais).

§ 5° A publicação extraordinária da decisão con-
denatória ocorrerá na forma de extrato de sentença, a 
expensas da pessoa jurídica, em meios de comunica-
ção de grande circulação na área da prática da infra-
ção e de atuação da pessoa jurídica ou, na sua falta, 
em publicação de circulação nacional, bem como por 
meio de afixação de edital, pelo prazo mínimo de 30 
(trinta) dias, no próprio estabelecimento ou no local de 
exercício da atividade, de modo visível ao público, e 
no sítio eletrônica na rede mundial de computadores.

§ 6° O valor da multa estabelecida no inciso I 
do caput não poderá exceder o valor total do bem ou 
serviço contratado ou previsto.

Art. 7° Serão levados em consideração na apli-
cação das sanções:

I – a gravidade da infração;
II – a vantagem auferida ou pretendida pelo in-
frator;
III – a consumação ou não da infração; 
IV – o grau de lesão ou perigo de lesão;
V – o efeito negativo produzido pela infração;
VI – a situação econômica do infrator;
VII – a cooperação da pessoa jurídica para a 
apuração das infrações;
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VIII – a existência de mecanismos e procedimen-
tos. internos de integridade, auditoria e incentivo 
à denúncia de irregularidades e a aplicação efe-
tiva de códigos de ética e de conduta no âmbito 
da pessoa jurídica;
IX – o valor dos contratos mantidos pela pes-
soa jurídica com o órgão ou entidade pública 
lesados; e
X – o grau de eventual contribuição da conduta de 
servidor público para a ocorrência do ato lesivo.

Parágrafo único. Os parâmetros de avaliação de 
mecanismos e procedimentos previstos no inciso VIII 
do caput serão estabelecidos em regulamento do Po-
der Executivo federal.

CAPÍTULO IV 
Do Processo Administrativo  

de Responsabilização

Art. 8° A instauração e o julgamento de processo 
administrativo para apuração da responsabilidade de 
pessoa jurídica cabem à autoridade máxima de cada 
órgão ou entidade dos Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário, que agirá de ofício ou mediante provo-
cação, observados o contraditório e a ampla defesa.

§ 1° A competência para a instauração e o jul-
gamento do processo administrativo de apuração de 
responsabilidade da pessoa jurídica poderá ser dele-
gada, vedada a subdelegação.

§ 2° No âmbito do Poder Executivo federal, a 
Controladoria-Geral da União – CGU terá competência 
concorrente para instaurar processos administrativos de 
responsabilização de pessoas jurídicas ou para avocar 
os processos instaurados com fundamento nesta Lei, 
para exame de sua regularidade ou para corrigir-lhes 
o andamento.

Art. 9° Competem à Controladoria-Geral da União 
– CGU a apuração, o processo e o julgamento dos atos 
ilícitos previstos nesta Lei, praticados contra a admi-
nistração pública estrangeira, observado o disposto no 
Artigo 4 da Convenção sobre o Combate da Corrupção 
de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações 
Comerciais Internacionais, promulgada pelo Decreto 
n° 3.678, de 30 de novembro de 2000.

Art. 10. O processo administrativo para apuração 
da responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido 
por comissão designada pela autoridade instauradora 
e composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis.

§ 1° O ente público, por meio do seu órgão de re-
presentação judicial, ou equivalente, a pedido da comis-
são a que se refere o caput, poderá requerer as medidas 
judiciais necessárias para a investigação e o processa-
mento das infrações, inclusive de busca e apreensão.

§ 2° A comissão poderá, cautelarmente, propor 
à autoridade instauradora que suspenda os efeitos do 
ato ou processo objeto da investigação.

§ 3° A comissão deverá concluir o processo no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data 
da publicação do ato que a instituir e, ao final, apre-
sentar relatórios sobre os fatos apurados e eventual 
responsabilidade da pessoa jurídica, sugerindo de for-
ma motivada as sanções a serem aplicadas.

§ 4° O prazo previsto no § 3° poderá ser pror-
rogado, mediante ato fundamentado da autoridade 
instauradora.

Art. 11. No processo administrativo para apuração 
de responsabilidade, será concedido à pessoa jurídi-
ca prazo de 30 (trinta) dias para defesa, contados a 
partir da intimação.

Art. 12. O processo administrativo, com o relatório 
da comissão, será remetido à autoridade instauradora, 
na forma do art. 10, para julgamento.

Art. 13. A instauração de processo administrativo 
específico de reparação integral do dano não prejudi-
ca a aplicação imediata das sanções estabelecidas 
nesta Lei.

Parágrafo único. Concluído o processo e não ha-
vendo pagamento, o crédito apurado será inscrito em 
dívida ativa da fazenda pública.

Art. 14. A personalidade jurídica poderá ser des-
considerada sempre que utilizada com abuso do direito 
para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos 
ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão 
patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das 
sanções aplicadas à pessoa jurídica aos seus admi-
nistradores e sócios com poderes de administração, 
observados o contraditório e a ampla defesa.

Art. 15. A comissão designada para apuração da 
responsabilidade de pessoa jurídica, após a conclusão 
do procedimento administrativo, dará conhecimento ao 
Ministério Público de sua existência, para apuração de 
eventuais delitos.

CAPÍTULO V 
Do Acordo de Leniência

Art. 16. A autoridade máxima de cada órgão ou 
entidade pública poderá celebrar acordo de leniência 
com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos 
atos previstos nesta Lei que colaborem efetivamente 
com as investigações e o processo administrativo, sen-
do que dessa colaboração resulte:

I – a identificação dos demais envolvidos na in-
fração, quando couber; e
II – a obtenção célere de informações e docu-
mentos que comprovem o ilícito sob apuração.
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§ 1° O acordo de que trata o caput somente po-
derá ser celebrado se preenchidos, cumulativamente, 
os seguintes requisitos:

I – a pessoa jurídica seja a primeira a se mani-
festar sobre seu interesse em cooperar para a 
apuração do ato ilícito;
II – a pessoa jurídica cesse completamente seu 
envolvimento na infração investigada a partir da 
data de propositura do acordo;
III – a pessoa jurídica admita sua participação 
no ilícito e coopere plena e permanentemente 
com as investigações e o processo administra-
tivo, comparecendo, sob suas expensas, sempre 
que solicitada, a todos os atos processuais, até 
seu encerramento.

§ 2º A celebração do acordo de leniência isentará 
a pessoa jurídica das sanções previstas no inciso II do 
art. 6° e no inciso IV do art. 19 e reduzirá em até 2/3 
(dois terços) o valor da multa aplicável.

§ 3º O acordo de leniência não exime a pessoa 
jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano 
causado.

§ 4º O acordo de leniência estipulará as condi-
ções necessárias para assegurar a efetividade da co-
laboração e o resultado útil do processo.

§ 5º Os efeitos do acordo de leniência serão es-
tendidos às pessoas jurídicas que integram o mesmo 
grupo econômico, de fato e de direito, desde que fir-
mem o acordo em conjunto, respeitadas as condições 
nele estabelecidas.

§ 6º A proposta de acordo de leniência somen-
te se tornará pública após a efetivação do respectivo 
acordo, salvo no interesse das investigações e do pro-
cesso administrativo.

§ 7º Não importará em reconhecimento da prá-
tica do ato ilícito investigado a proposta de acordo de 
leniência rejeitada.

§ 8º Em caso de descumprimento do acordo de 
leniência, a pessoa jurídica ficará impedida de celebrar 
novo acordo pelo prazo de 3 (três) anos contados do 
conhecimento pela administração pública do referido 
descumprimento.

§ 9º A celebração do acordo de leniência inter-
rompe o prazo prescricional dos atos ilícitos previstos 
nesta Lei.

§ 10. A Controladoria-Geral da União – CGU é o 
órgão competente para celebrar os acordos de leniên-
cia no âmbito do Poder Executivo Federal, bem como 
no caso de atos lesivos praticados contra a adminis-
tração pública estrangeira.

Art. 17. A administração pública poderá também 
celebrar acordo de leniência com a pessoa jurídica 

responsável pela prática de ilícitos previstos na Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, com vistas à isenção 
ou atenuação das sanções administrativas estabele-
cidas em seus arts. 86 a 88.

CAPÍTULO VI 
Da Responsabilização Judicial

Art. 18. Na esfera administrativa, a responsabili-
dade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de 
sua responsabilização na esfera judicial.

Art. 19. Em razão da prática de atos previstos no 
art. 5º desta Lei, a União, os Estados, o Distrito Fede-
ral e os Municípios, por meio das respectivas Advoca-
cias Públicas ou órgãos de representação judicial, ou 
equivalentes, e o Ministério Público, poderão ajuizar 
ação com vistas à aplicação das seguintes sanções 
às pessoas jurídicas infratoras:

I – perdimento dos bens, direitos ou valores que 
representem vantagem ou proveito direta ou in-
diretamente obtidos da infração, ressalvado o 
direito do lesado ou de terceiro de boa-fé;
II – suspensão ou interdição parcial de suas ati-
vidades;
III – dissolução compulsória da pessoa jurídica;
IV – proibição de receber incentivos, subsídios, 
subvenções, doações ou empréstimos de ór-
gãos ou entidades públicas e de instituições 
financeiras públicas ou controladas pelo Poder 
Público, pelo prazo mínimo de 1 (um) e máximo 
de 5 (cinco) anos.

§ 1º A dissolução compulsória da pessoa jurídica 
será determinada quando comprovado:

I – ter sido a personalidade jurídica utilizada de 
forma habitual para facilitar ou promover a prá-
tica de atos ilícitos; ou
II – ter sido constituída para ocultar ou dissimular 
interesses ilícitos ou a identidade dos beneficiá-
rios dos atos praticados.

§ 2° Dependerá da comprovação de culpa ou 
dolo a aplicação das sanções previstas nos incisos II 
a IV do caput deste artigo.

3° As sanções poderão ser aplicadas de forma 
isolada ou cumulativa.

§ 4° O Ministério Público ou a Advocacia Pública 
ou órgão de representação judicial, ou equivalente, do 
ente público poderá requerer a indisponibilidade de 
bens, direitos ou valores necessários à garantia do 
pagamento da multa ou da reparação integral do dano 
causado, conforme previsto no art. 7°, ressalvado o 
direito do terceiro de boa-fé.

Art. 20. Nas ações ajuizadas pelo Ministério Públi-
co, poderão ser aplicadas as sanções previstas no art. 6°, 
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sem prejuízo daquelas previstas neste Capítulo, desde 
que constatada a omissão das autoridades competen-
tes para promover a responsabilização administrativa.

Art. 21. Nas ações de responsabilização judicial, 
será adotado o rito previsto na Lei n° 7.347, de 24 de 
julho de 1985.

Parágrafo único. A condenação torna certa a obri-
gação de reparar, integralmente, o dano causado pelo 
ilícito, cujo valor será apurado em posterior liquidação, 
se não constar expressamente da sentença.

CAPÍTULO VII 
Disposições Finais

Art. 22. Fica criado no âmbito do Poder Executi-
vo federal o Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
– CNEP, que reunirá e dará publicidade às sanções 
aplicadas pelos órgãos ou entidades dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário de todas as esferas 
de governo com base nesta Lei.

§ 1° Os órgãos e entidades referidos no caput 
deverão informar e manter atualizados, no Cnep, os 
dados relativos às sanções por eles aplicadas.

§ 2° O Cnep conterá, entre outras, as seguintes 
informações acerca das sanções aplicadas:

I – razão social e número de inscrição da pes-
soa jurídica ou entidade no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica – CNPJ;
II – tipo de sanção; e
III – data de aplicação e data final da vigência do 
efeito limitador ou impeditivo da sanção, quando 
for o caso.

§ 3° As autoridades competentes, para celebra-
rem acordos de leniência previstos nesta Lei, também 
deverão prestar e manter atualizadas no Cnep, após a 
efetivação do respectivo acordo, as informações acer-
ca do acordo de leniência celebrado, salvo se esse 
procedimento vier a causar prejuízo às investigações 
e ao processo administrativo..

§ 4° Caso a pessoa jurídica não cumpra os termos 
do acordo de leniência, além das informações previs-
tas no § 3°, deverá ser incluída no Cnep referência ao 
respectivo descumprimento.

§ 5° Os registros das sanções e acordos de le-
niência serão excluídos depois de decorrido o prazo 
previamente estabelecido no ato sancionador ou do 
cumprimento integral do acordo de leniência e da repa-
ração do eventual dano causado, mediante solicitação 
do órgão ou entidade sancionadora.

Art. 23. Os órgãos ou entidades dos Poderes Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário de todas as esferas de 
governo deverão informar e manter atualizados, para 
fins de publicidade, no Cadastro Nacional de Empre-

sas Inidôneas e Suspensas – CEIS, de caráter públi-
co, instituído no âmbito do Poder Executivo federal, 
os dados relativos às sanções por eles aplicadas, nos 
termos do disposto nos arts. 87 e 88 da Lei n° 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

Art. 24. A multa e o perdimento de bens, direitos 
ou valores aplicados com fundamento nesta Lei serão 
destinados preferencialmente aos órgãos ou entidades 
públicas lesadas.

Art. 25. Prescrevem em 5 (cinco) anos as infra-
ções previstas nesta Lei, contados da data da ciência 
da infração ou, no caso de infração permanente ou 
continuada, do dia em que tiver cessado.

Parágrafo único. Na esfera administrativa ou judi-
cial, a prescrição será interrompida com a instauração de 
processo que tenha por objeto a apuração da infração.

Art. 26. A pessoa jurídica será representada no 
processo administrativo na forma do seu estatuto ou 
contrato social.

§ 1° As sociedades sem personalidade jurídica 
serão representadas pela pessoa a quem couber a 
administração de seus bens.

§ 2° A pessoa jurídica estrangeira será representa-
da pelo gerente, representante ou administrador de sua 
filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil.

Art. 27. A autoridade competente que, tendo 
conhecimento das infrações previstas nesta Lei, não 
adotar providências para a apuração dos fatos será 
responsabilizada penal, civil e administrativamente nos 
termos da legislação específica aplicável.

Art. 28. Esta Lei aplica-se aos atos lesivos pratica-
dos por pessoa jurídica brasileira contra a administração 
pública estrangeira, ainda que cometidos no exterior.

Art. 29. O disposto nesta Lei não exclui as com-
petências do Conselho Administrativo de Defesa Eco-
nômica, do Ministério da Justiça e do Ministério da 
Fazenda para processar e julgar fato que constitua 
infração à ordem econômica.

Art. 30. A aplicação das sanções previstas nes-
ta Lei não afeta os processos de responsabilização e 
aplicação de penalidades decorrentes de:

I – ato de improbidade administrativa nos termos 
da Lei na 8.429, de 2 de junho de 1992; e
II – atos ilícitos alcançados pela Lei n° 8.666, 
de 21 de junho de 1993, ou outras normas de 
licitações e contratos da administração pública, 
inclusive no tocante ao Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas – RDC instituído pela Lei 
na 12.462, de 4 de agosto de 2011.

Art. 31. Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oi-
tenta) dias após a data de sua publicação.
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, colaborando com 
a celeridade, não quis me inscrever. Mas eu queria 
também aqui parabenizar o Senado pela aprovação 
desse importante projeto e, de modo especial, o Se-
nador Ricardo Ferraço, que, de forma muito ágil, com-
petente, enfim, ajudou não só na tramitação, mas na 
defesa para essa aprovação. Como ele mesmo diz, o 
projeto coloca o Brasil em um time seleto, fora de um 
time que nos envergonhava, que é de tratar de temas 
nessa área da corrupção quando envolve outro ator 
internacional. Ou seja, se vem alguém ao Brasil e con-
segue corromper alguém aqui, ou se alguém do Brasil 
vai a outro país, nós temos, sim, agora, um mecanismo 
de combater esse tipo de corrupção.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Empresas nacionais e estrangeiras.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Nacionais e estrangeiras, exatamente!

Eu queria parabenizar aqui toda a Casa e, em 
especial, o Senador Ricardo Ferraço, pela forma bri-
lhante com que tratou aqui desse tema.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – E a Presidente Dilma Rousseff, autora 
do projeto. O projeto é de iniciativa dela.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Com 
certeza, Presidente, a nossa Presidenta Dilma Rousseff.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2013

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara nº 3, de 2013 (nº 60/1999, na Casa de 
origem) da Deputada Iara Bernardi, que dispõe 
sobre o atendimento obrigatório e integral de 
pessoas em situação de violência doméstica.
Pareceres favoráveis, sob nºs 552 e 553, de 
2013, das Comissões de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa, que teve como Relatora 
a Senadora Ana Rita, e de Assuntos Sociais, que 
teve como Relatora a Senadora Angela Portela.

Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Concedo a palavra à Senadora Vanessa Grazzio-

tin, para discutir o projeto.
Com a palavra, V. Exª.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Muito 
obrigada, Sr. Presidente. 

Eu quero, primeiro, cumprimentar os Líderes 
partidários e V. Exª pela concordância de incluirmos 
na votação esse projeto no dia de hoje. É um projeto 
que, como V. Exª acaba de ler, trata de dar prioridade, 
na rede pública de saúde, no SUS, às pessoas vítimas 
de violência sexual. Entretanto, nós sabemos que as 
maiores vítimas da violência sexual são as mulheres, 
mulheres, crianças meninas, e que muitas vezes sofrem 
uma segunda violência quando chegam ao sistema 
público de saúde, para receber o atendimento. Então, 
penso que é um projeto importante e que vai ajudar 
muito no tratamento, nos cuidados com essas pessoas 
que já estão extremamente vitimizadas. 

Eu aqui quero fazer uma homenagem à Senado-
ra Ana Rita, que relatou hoje pela manhã, apresentou 
o seu relatório, leu na semana passada e hoje nós o 
aprovamos, por unanimidade, que fala do enfrentamento 
à violência contra as mulheres, através da CPMI que 
funcionou alguns meses nesta Casa. Então, acho que 
nós não poderíamos comemorar e coroar de melhor 
forma o momento, Sr. Presidente, senão com a apro-
vação desse importante projeto.

O projeto prevê, além do atendimento prioritário, 
obrigatório, uma série de procedimentos como a coleta 
de material para os exames, realização de exames de 
doenças sexualmente transmissíveis, HIV, cuidados 
psicológicos com as vítimas. Enfim, um projeto muito 
importante, apresentado ainda em 1999, pela Depu-
tada Iara Bernadi. 

Assim, quero aqui cumprimentar a Senadora An-
gela, que foi Relatora na Comissão de Assuntos So-
ciais, e a Senadora Ana Rita, Relatora na Comissão 
de Direitos Humanos.

Era isso.
Obrigada, Sr. Presidente.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senadora Ana Rita, com a palavra V. Exª. 
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES.Para discutir. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu gosta-
ria também, rapidamente, de fazer aqui o pedido para 
que esse projeto seja aprovado, se possível ainda hoje, 
considerando que, hoje pela manhã, nós aprovamos o 
relatório da CPMI que investigou a violência contra as 
mulheres. E nós vimos que a violência sexual contra 
as mulheres é muito forte, e é uma violência difícil de 
ser denunciada em função da fragilidade em que as 
mulheres ficam e em função da escassez de atendi-
mento às mulheres que vivem nessa situação e que 
são vítimas da violência sexual.
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Então, aprovar esse projeto aqui hoje tem um 
significado altamente importante para as mulheres 
brasileiras, especialmente para as mulheres que já ti-
veram problema de violência sexual, e nós queremos 
evitar que isso aconteça. Caso aconteça, as unidades 
de saúde precisam estar preparadas para fazer o aten-
dimento adequado.

E o projeto de autoria da Deputada Iara Bernardi 
assegura o atendimento preferencial às mulheres que 
são vítimas de violência sexual. Então, Sr. Presidente, 
esta Casa vai oferecer a essas mulheres e às mulheres, 
de um modo geral, um importante instrumento com a 
aprovação desse projeto de lei, no sentido de garantir 
o atendimento adequado e o atendimento ágil às mu-
lheres que são vítimas de violência.

É isso, Sr. Presidente. 
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Wellington Dias, com a pala-
vra V. Exª.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
também quero aqui ressaltar a importância desse pro-
jeto de iniciativa da Deputada Iara Bernardi, aprovado 
na Câmara, e também o parecer da Senadora Ange-
la, o trabalho da Senadora Vanessa, e destaco aqui o 
trabalho da Senadora Ana Rita.

Aliás, a Senadora Ana Rita teve uma brilhante 
tarefa na condução da Comissão Parlamentar de In-
quérito que tratou da violência contra a mulher e que 
hoje concluiu os seus trabalhos com a aprovação de 
um importante relatório.

Sr. Presidente, o que quero destacar aqui, de 
forma bem resumida e numa linguagem popular, é 
que nós temos dois graves problemas, como foi dito.

O primeiro deles, quando se tem um crime de 
violência sexual. Nós temos uma situação em que, de 
um lado, normalmente, não há condição de ser feito 
o atendimento, ora por falta de capacidade de atendi-
mento, ora porque ele não é priorizado e, muitas vezes, 
por discriminação.

O segundo deles, quando é feito o atendimento. 
O atendimento é feito de tal forma, dentro de um rito 
normal, que não há o resguardo das provas. Por isso, 
uma grande dificuldade têm as mulheres que são vio-
lentadas de, depois, conseguirem provar. Não há como 
fazer isso, porque não foi preservado aquele material 
necessário às provas. Além do atendimento médico, 
é necessário o atendimento psiquiátrico e psicológi-
co à vítima que passa, além de tudo, por problemas 
psíquicos.

Então, Sr. Presidente, eu quero aqui louvar, e a 
orientação do Partido dos Trabalhadores – faço aqui o 

apelo a todas as Lideranças partidárias – é pela apro-
vação do projeto.

Parabenizo aqui, mais uma vez, a Senador An-
gela pela forma competente como trabalhou o projeto, 
todas as mulheres e todos os homens que aqui traba-
lhamos juntos pela aprovação desse projeto, e V. Exª 
pela forma ágil como o coloca na pauta.

A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Pela 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra à Senadora Lúcia 
Vânia.

Pela ordem, tem a palavra V. Exª.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada.
Sr. Presidente, eu gostaria, neste momento, de 

cumprimentar a Senadora Ana Rita, em primeiro lugar, 
pelo relatório da CPMI, um trabalho que ela fez com 
toda dedicação e que, sem dúvida nenhuma, foi co-
roado de êxito hoje com a votação, por unanimidade, 
de todos os membros daquela CPMI.

Ao mesmo tempo, quero também hipotecar o 
meu apoio a este projeto que vem reforçar as ações 
da CPMI. Sem dúvida nenhuma, é uma luta que nós 
temos travado em relação ao combate ao abuso sexual 
não só de crianças e adolescentes, como da mulher 
de maneira geral.

Quero também aqui, Sr. Presidente, reforçar a 
solicitação da criação da comissão mista especial para 
acompanhar os trabalhos, a execução dos projetos 
elaborados pela CPMI. Essa comissão especial será 
de fundamental importância para que possamos ver 
concretizado tudo o que foi feito ali, em um trabalho 
árduo de quase dois anos.

Portanto, quero aqui, mais uma vez, reforçar os 
meus cumprimentos à Senadora Angela Portela, que 
foi Relatora deste projeto que estamos votando ago-
ra, na Comissão de Assuntos Sociais, e à Senadora 
Ana Rita pelo seu brilhante trabalho em favor da mu-
lher brasileira.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Fora do microfone.) 
– Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Humberto Costa e, em segui-
da, o Senador Gim Argello.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria, pri-
meiramente, parabenizar a Senadora Ana Rita, que 
conduziu de forma tão adequada o relatório da CPMI, 
que tratou da violência contra a mulher, e queria fazer 
uma sugestão a ela.
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Ao longo desse período, foram apresentados 
vários projetos que tratam do enfrentamento da vio-
lência contra a mulher, entre eles, por exemplo, o do 
Senador Moka, que cria um fundo com recursos para 
atender aquelas mulheres que já estão afastadas do 
lar e que estão passíveis da violência; o meu projeto, 
que cria um benefício também para essas situações; 
e, certamente, há muitos outros projetos lá que tratam 
desse tema.

Eu queria saber de V. Exª se vai ser dado algum 
tratamento especial a essa questão; se esses projetos 
vão tramitar normalmente; se tiverem uma tramitação 
especial, que nós pudéssemos saber como participar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Gim Argello.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente 
Renan Calheiros, eu vim aqui...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se V. Exª permitir, o Senador Humberto 
Costa fez uma consulta à Senadora Ana Rita, e talvez 
fosse prioritário que ela pudesse dar a resposta.

Para tanto, concedo a palavra a V. Exª, pela ordem.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Eu agradeço muitíssimo 
a pergunta do Senador Humberto Costa. A CPMI, 
Senador, criou um grupo de trabalho para fazer uma 
análise da parte legislativa. Então, os projetos que es-
tavam tramitando, tanto no Senado Federal quanto na 
Câmara, referentes a esse tema, foram todos analisa-
dos por essa Comissão para emitir opinião a respeito 
desses projetos. Portanto, o relatório apresenta um 
parecer a respeito disso. 

Além disso, a Comissão apresentou outras inicia-
tivas de projetos de lei – foram 13 iniciativas de projetos 
de lei – que estamos também oferecendo ao Congres-
so Nacional para que sejam apreciadas e votadas. O 
projeto de V. Exª e o do Senador Moka também foram 
analisados e têm a nossa total concordância para que 
continuem tramitando normalmente, porque poderão 
contribuir, com certeza, no enfrentamento da violên-
cia contra a mulher. Então, os projetos apresentados 
por V. Exªs vão caminhar normalmente e poderão vir 
ao plenário para ser apreciados, aqueles que foram 
apresentados pela CPMI.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Gim Argello. Em seguida, Se-
nador Waldemir Moka.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Para discutir. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, o motivo de eu estar usando o microfone agora 
é, primeiro, para parabenizar a Senadora Ana Rita pelo 
belo trabalho que fez à frente dessa CPMI, com esse 
relatório aprovado por unanimidade.

Peço a V. Exª que, por favor, faça a leitura desse 
projeto que está sobre a mesa, o PLS 244, de 2009, de 
autoria da nobre Senadora e hoje Ministra Ideli Salvatti, 
tão bem relatado pela nossa querida e competente Se-
nadora Lúcia Vânia, sobre os peritos em papiloscopia, 
os papiloscopistas. Peço a V. Exª, que, por favor, leia o 
requerimento que se encontra sobre a mesa.

O terceiro assunto, Sr. Presidente – eu estava 
falando com o Senador Jorge Viana, que foi ao sepul-
tamento –, é para registrar que Brasília realmente está 
mais triste pelo passamento do nosso querido Jorge, 
do Feitiço, que foi sepultado hoje.

Quero me solidarizar com toda a família dele, 
com todo mundo, porque era, realmente, um homem 
de bem, um homem sério, uma pessoa que só fez 
amizades em todo o Distrito Federal, fez amizades no 
Brasil, uma pessoa que era referência. Eu o conhecia 
há mais de duas décadas e tinha um relacionamento 
com ele. Dei ao Jorge o título de Cidadão Honorário, 
quando era Presidente da Assembleia Legislativa. En-
tão, um abraço à sua família, aos seus amigos.

Quero dizer que, hoje, o Distrito Federal está mais 
triste. Perdemos, realmente, um grande companheiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Waldemir Moka.
Em seguida, darei a palavra a V. Exª.
Eu gostaria de me associar, Senador Gim Argello, 

às manifestações de pesar postas por V. Exª.
Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Rapidamen-
te, Sr. Presidente, quero apenas parabenizar o rela-
tório da Senadora Ana Rita e também cumprimentar 
a autora, Deputada Iara Bernardi, uma extraordinária 
Parlamentar, com quem tive o privilégio de conviver na 
Câmara dos Deputados.

Quero dizer, Sr. Presidente, que, sem dúvida ne-
nhuma, foi um bom projeto. Fico feliz porque, quando 
passou pela Comissão de Assuntos Sociais, os colegas 
que lá estiveram fizeram apenas um pequeno adendo. 
Muitas vezes, encaminha-se a paciente, mas o local, 
o hospital não oferece condição de trabalho. Então, 
nesse momento, o importante é encaminhar para um 
local em que o médico tenha as condições de fazer 
essa coleta, exatamente para que isso possa, depois, 
ser usado da forma mais profissional possível.

Então, ao cumprimentar a Senadora Ana Rita, 
lembro que, na Comissão de Assuntos Sociais, foi 
muito debatido e muito elogiado o projeto dessa extra-
ordinária Parlamentar que é Iara Bernardi.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria agradecer a intervenção do 
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Senador Waldemir Moka e dizer que essa iniciativa da 
Deputada Iara Bernardi é fundamental para que nós 
possamos aprimorar a legislação brasileira e, sobre-
tudo, garantir o atendimento obrigatório e integral de 
pessoas em situação de violência sexual.

Eu queria cumprimentar, também, a Senadora 
Ana Rita pelo brilhante trabalho da Comissão Parla-
mentar de Inquérito, pelo resultado da Comissão Par-
lamentar de Inquérito, que sugere a tramitação de 13 
projetos e a constituição de uma comissão mista do 
Congresso Nacional para fazer um monitoramento da 
situação de violência contra a mulher no Brasil.

Na próxima semana, já recomendei ao gabinete 
que possamos marcar um horário para recebermos 
os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito 
e o parecer da Comissão aprovado e darmos sequ-
ência imediatamente à criação dessa comissão mista 
do Congresso Nacional, que fará, como disse, esse 
monitoramento.

Quero aproveitar a oportunidade para cumprimen-
tar a Deputada Jô Moraes, que foi Presidente dessa 
Comissão e também – desnecessário dizer – fez um 
grande trabalho.

Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Para dis-

cutir. Sem revisão do orador.) – Eu queria só, Sr. Pre-
sidente, num primeiro momento – serei o mais rápido 
possível –, cumprimentar a Deputada Iara, a Deputa-
da Jô Moraes, e dar um abraço, com os meus cum-
primentos, na Senadora Ana Rita, uma companheira 
que é exemplo na nossa Bancada, dedicada aos te-
mas sociais prioritariamente e à causa da mulher. Ela 
faz a nossa agenda se reencontrar com a agenda da 
sociedade brasileira.

Todos os dias, em todos os veículos de comu-
nicação, nós nos sentimos chocados com a violência 
contra a mulher, que segue Brasil afora, em toda a par-
te, em todas as regiões, em todas as classes sociais.

Só aperfeiçoando a legislação, só fazendo isto 
que o Senado está fazendo hoje, dando sequência a 
um trabalho iniciado na Câmara, é que nós – o meu 
querido Senador Walter Pinheiro cita, assim como eu 
o fiz, a Deputada Iara Bernardi, que tomou a iniciativa 
que está sendo acolhida aqui hoje – vamos fazer com 
que o Brasil fique melhor. Não é possível que as mães 
brasileiras, que as mulheres brasileiras sigam vivendo 
permanentemente no medo, por conta da violência que 
está presente na vida das mulheres.

Queria parabenizar também V. Exª por essa ini-
ciativa de tentar fazer um apanhado de toda a agenda 
vinculada ao aparato que precisamos ter de instrumen-
tos legais para combater a violência contra a mulher.

Por último – sei que faço isto em nome do Sena-
dor Cristovam e do Senador Rodrigo Rollemberg, que 
ainda há pouco estavam combinando aqui –,gostaria 
de prestar mais uma homenagem ao Jorge Ferreira.

Jorge Ferreira é um irmão sinônimo de Brasília, 
a pessoa mais apaixonada pela vida que já conheci, 
um amigo, um histórico do PT, uma pessoa que milita-
va em todas as áreas, especialmente na área cultural.

Hoje foi um dia triste para mim aqui em Brasília. 
A geração dos últimos 30 anos de Brasília estava no 
cemitério, pessoas de várias gerações, homenageando 
Jorge Ferreira na hora de seu sepultamento, ele que 
carregava a memória dos últimos 30 anos de Brasília – 
o Senador Cristovam, o Senador Rodrigo Rollemberg, 
o Senador Gim sabem muito bem, e a população de 
Brasília –, durante muito tempo. 

E o Senador Cristovam ontem comentava: “No 
dia em que nós votamos o Ecad, uma lei que cria 
condição melhor para a cultura, para a classe artística 
brasileira!”. O Jorge Ferreira foi, durante muito tempo, 
às Secretarias de Cultura, às políticas de cultura, ao 
Ecad, porque ele promovia a cultura aqui e fez de Bra-
sília uma cidade que tivesse mais identidade cultural. 
Então, foi essa pessoa que nós perdemos.

Brasília também era uma cidade sem mercado, 
e a maioria das cidades do mundo – eu gosto muito 
disto – nasceram em função de pequenos comércios 
que viraram mercado. Brasília não tinha; e ele fez um 
mercado. Eu até o ajudei um pouco; ia muito durante 
a obra. 

E o Jorge nos deixou... 
E eu faço questão de registrar, nos Anais do Se-

nado, que lamentamos e damos toda acolhida à esposa 
dele, aos filhos, aos seus familiares e amigos, como já 
fez V. Exª, Senador Renan. 

Jorge Ferreira era a expressão viva da cultura em 
Brasília, da militância em Brasília, do amor por Brasília. 

Mas eu ouvi, uma vez, do Presidente Sarney, 
algum tempo atrás, quando eu me referia a Francisco 
Mangabeira, poeta, de cuja morte estamos celebran-
do 100 anos, o seguinte: “Os poetas nunca morrem”. 

Como o Jorge do Feitiço era um poeta e era um 
apaixonado pela vida, que ele siga, como poeta, ali-
mentando o amor e a paz em todos nós. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós nos associamos à manifestação 
de pesar também do Senador Jorge Viana. 

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente.

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Sr. Presidente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 

Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias; Senador Ro-
drigo Rollemberg; Senadora Ana Rita e Senador Ca-
sildo Maldaner.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
nome dos Senadores Rodrigo Rollemberg, Gim Ar-
gello e Cristovam e de todos que vivem Brasília, ou 
morando há mais tempo, ou de vez em quando aqui 
também, eu posso afirmar que os poetas não morrem, 
como foi lembrado aqui por essa frase do Presidente 
José Sarney. 

Mas também Brasília, hoje, está menos alegre, 
porque era um ponto de alegria ali, no Feitiço Mineiro, 
como se diz. O Jorge Ferreira recebeu ali artistas de 
todos os lugares, tais como o Papete, do Maranhão, 
com quem estive lá, em dado momento, artistas do 
meu Piauí...

Todos os anos, quando fui Governador, fazía-
mos um dia de comemoração do aniversário do Esta-
do, aqui, na Capital, porque há muitos piauienses, e 
o ponto onde os artistas se apresentavam à noite era 
exatamente ali, pelo carinho que ele tem e pela cultu-
ra brasileira, morando aqui em Brasília, que centraliza 
tudo, centralizando também a cultura. 

Então, em nome desses Parlamentares, enca-
minhar à esposa dele uma nota não só de pesar, mas 
também de muito entusiasmo. E que a alegria possa 
reinar até em memória do Jorge Ferreira!

Era isso, Sr. Presidente.
Ainda, Sr. Presidente, quanto ao projeto que o Gim 

Argello encaminha, gostaria que fosse encaminhado 
desta forma: ser feita a leitura, como foi combinado 
aqui, até para que não se descumpra, uma vez que já 
estamos na Ordem do Dia. 

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Será feito da forma que V. Exª sugere. 

Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o se-
pultamento, agora há pouco, do nosso amigo Jorge 
Ferreira, conhecido popularmente em Brasília como 
Jorjão, demonstrou, de forma clara, quem foi Jorge 
Ferreira para o Distrito Federal. 

Havia ali centenas, talvez um milhar de pessoas, 
de todas as idades, como disse o Senador Jorge Via-
na, que foram ali para homenagear uma pessoa que 
foi um semeador de amigos, foi um grande estimulador 
da cultura desta cidade, um grande animador cultural, 
um empresário de sucesso, um milionário de amigos 
e que soube, em todas as suas atividades, fazer tudo 

com muita paixão. Era um militante da esquerda no 
Distrito Federal, um militante do Partido dos Trabalha-
dores, mas uma pessoa, sobretudo, muito acolhedora, 
muito generosa e muito importante para a promoção 
cultural da cidade e para a promoção de Brasília como 
uma cidade agradável, como uma cidade feliz, como 
uma cidade acolhedora.

A passagem do Jorge Ferreira se reveste de uma 
perda ainda maior porque estamos vivendo um mo-
mento ruim na cidade, em que as atividades culturais 
têm apresentado muita dificuldade, com o fechamento 
de bares, com dificuldade para as áreas de entrete-
nimento e lazer funcionarem normalmente, e o Jorge 
era um grande defensor também desse segmento, 
aproveitando toda a sua capacidade de diálogo, para 
resolver problemas. 

Fica, portanto, fica aqui o nosso reconhecimento 
e o nosso abraço de solidariedade à família, aos ami-
gos, de toda a Bancada do Partido Socialista Brasilei-
ro. O Jorge era amigo dos quatro Senadores do PSB, 
porque ele era assim, ele era um milionário de amigos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Casildo Maldaner.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
trazer um testemunho em relação a essa Comissão 
presidida pela Deputada Jô Moraes e relatada pela 
nossa colega, a Senadora Ana Rita, dessa caminhada 
pelos direitos da mulher no Brasil.

Trago o testemunho de que uma dessas cami-
nhadas foi em Florianópolis, Santa Catarina. E foi 
acertada nessa audiência pública em Florianópolis a 
oitiva também de autoridades. Dentre elas, constava 
à época os Secretários da Segurança e da Saúde. E, 
por razões outras, lá compareceram apenas represen-
tantes dessas duas secretarias. 

E elas foram tão duronas, levaram tão a sério: 
“Não. Era para estarem aqui os titulares das duas se-
cretarias, para nós ouvirmos, inquirirmos e sabermos 
como é a situação da mulher em Santa Catarina. Esse 
foi o tratado!” E elas resistiram e fizeram com que, em 
outra oportunidade, os dois secretários viessem a 
Brasília – eles foram convocados – para que, aqui no 
Senado Federal, na Comissão, trouxessem as infor-
mações que a Comissão queria.

Eu só trago esse testemunho porque nos procu-
raram para tentar encaminhar uma solução: “Se pu-
dessem vir os representantes, para poder satisfazer 
isso”. A resposta foi: “Não! A nossa Comissão, esta 
Comissão está levando tão a sério. Acertamos com os 
titulares e eles têm de vir para cá”. E assim ocorreu! 

Por isso trago esse testemunho. Até parecem 
“mulheres de faca na bota”. É uma expressão, mu-
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lheres exigentes, duronas, como se diz lá na Serra 
Catarinense.

Quero cumprimentá-las, em função desse tes-
temunho que trago, em função de levar com serieda-
de essa Comissão, para tirar a limpo, para levantar o 
máximo possível as questões em relação às mulheres 
do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, a Senadora Lídice da 
Mata e, em seguida, o Senador Walter Pinheiro.

Com a palavra, V. Exª.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem 

revisão da oradora.) – Sr. Presidente, tanto eu quanto 
o Senador Walter Pinheiro, o Senador Eunício e o Se-
nador Pimentel acabamos de chegar da Bahia, onde 
participamos, juntamente com a comitiva da Presidente 
Dilma, de uma cerimônia para o lançamento do Plano 
Safra do Semi-Árido. 

É a primeira vez que isso ocorre em nosso País 
e foram lá anunciadas medidas extremamente impor-
tantes para melhorar e socorrer a vida do produtor do 
Nordeste brasileiro, da agricultura familiar. 

Tenho certeza de que terei oportunidade de falar 
mais sobre isso, Sr. Presidente, mas eu queria, princi-
palmente, saudar a Senadora Ana Rita, que hoje en-
tregou o seu relatório – e eu, membro da Comissão, 
não pude participar, porque estava naquela comitiva 
– que é extremamente importante para o Brasil, o re-
latório da CPMI da Violência contra a mulher. Parabe-
nizo a Senadora Ana Rita, a Deputada Jô Moraes, a 
Deputada Keiko Ota, Presidente e Vice-Presidente, 
respectivamente, dessa Comissão.

Senadora Ana Rita, essa questão da violência 
contra a mulher é tão cotidiana, tão diária que hoje a 
primeira notícia que li no jornal foi exatamente a de um 
estupro, ocorrido dentro da Igreja Anglicana, na Quadra 
309, que é a quadra onde moram a maioria dos Srs. 
Senadores, de uma mulher, de uma moça, que havia 
sido contratada pela Igreja Anglicana, como secretária, 
há dois dias apenas.

Há dois dias apenas trabalhando, entrou um ho-
mem, que a agrediu, prendeu e a estuprou. Essa é a 
realidade da violência contra a mulher, diariamente, 
cotidianamente, em nosso País, e foi contra isso que 
esta CPMI se mobilizou, está denunciando essa situa-
ção, está denunciando tanto crimes de violência sexu-
al, quanto o feminicídio que ocorre em nosso País, ou 
seja a ideia de que é preciso reconhecer um tipo novo 
de crime, que é o crime de assassinato das mulheres 
pela razão única e exclusiva de ser mulher.

E é nesse contexto que eu quero parabenizar 
esse importante trabalho realizado por V. Exª, à frente 
desse relatório. Esse relatório nos representa, repre-

senta o movimento de mulheres do Brasil inteiro, que 
luta e lutou durante tantos anos para que pudéssemos 
apresentar esse diagnóstico para o País. E, hoje, quan-
do fazemos isso e aprovamos o projeto da Deputada 
Iara, nós estamos dando, Senador Renan Calheiros, 
uma demonstração para o País de que o Senado não 
está paralisado frente à violência que se abate contra 
as mulheres em nosso País. Eu quero parabenizar o 
Senado pela decisão de votar essa matéria.

Quero me associar aos votos de pesar que fo-
ram aqui já destacados, dessa querida personalida-
de de Jorge Ferreira aqui em Brasília e dizer a V. Exª 
que ontem apresentei a esta Casa, juntamente com o 
Senador Lindbergh, uma moção de pesar pelo faleci-
mento do ex-Presidente da Une, o primeiro presidente 
eleito diretamente pela Une, reconstruída em nosso 
País, em 1979.

Ruy Cezar, esse grande líder estudantil, essa 
figura que empolgou o Brasil, que empolgou os estu-
dantes brasileiros, que tinha uma forma muito própria 
de atuar dentro desse movimento, diferente, inova-
dora. Foi isso, uma pessoa acima e à frente do seu 
tempo como promotor cultural, promovendo o merca-
do cultural, como educador na Via Magia e, acima de 
tudo, com uma militância diferente de tudo aquilo que 
o movimento de esquerda havia conhecido. V. Exª foi 
contemporâneo dessa luta nossa. 

Eu recebi pessoalmente a ligação do Ministro 
Aldo Rebelo, pedindo-me para transmitir à família de 
Ruy o seu pesar e de todos os outros companheiros, 
membros daquela diretoria da Une, que ficamos cho-
cados, no Brasil inteiro, pela passagem dessa grande 
figura do nosso tempo, que foi Ruy Cezar. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Quero dizer à Senadora Lídice que o 
Senado se associa a sua manifestação de pesar pela 
morte do Ruy Cezar, ex-Presidente da Une, como V. 
Exª falou. 

Eu fui seu contemporâneo no movimento estu-
dantil e posso testemunhar a perda para o Brasil e 
para a nossa geração. 

Senador Walter Pinheiro. 
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero também 
aqui me juntar a todos que já apresentaram pesar pela 
passagem do nosso companheiro Jorginho, como era 
conhecido – no início, Jorginho do Feitiço Mineiro, Jor-
ginho de Brasília, apesar de ser mineiro –, com quem 
tive um contato muito próximo. Da minha chegada aqui 
a Brasília, no Parlamento, morei por muitos anos, Se-
nador Ricardo Ferraço, na SQN 202 Norte; e, apesar 
de não ser um frequentador da noite e muito menos 
afeito a bebidas alcoólicas, mas era em um dos ba-
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res ali, do Jorginho, que eu fazia as minhas refeições, 
pela proximidade física do local em que morava. Então, 
convivi com o Jorginho por um período muito grande, 
inclusive no início dessa sua escalada aqui em Brasília. 

Mas quero também, Sr. Presidente, somar-me 
a todos e todas, Senadora Ana Rita, nessa brilhante 
iniciativa da Deputada Iara Bernardi, aqui abraçada de 
imediato pela nossa bancada feminina e, obviamente, 
neste momento, liderada pela Senadora Ana Rita, que 
fez um ótimo trabalho com a CPI.

Quero dizer, Senadora Ana Rita, que essa é uma 
área muito importante do trabalho. 

Eu fui, Senador Renan Calheiros, em 1993, quan-
do Lídice era Prefeita da cidade de Salvador e eu era 
Vereador, Presidente da Comissão de Defesa dos Di-
reitos da Mulher. 

Naquela época, Senador Casildo, a Câmara de 
Salvador só tinha uma mulher como vereadora, a Ve-
readora Yolanda Pires, que dirigia a Comissão de Di-
reitos Humanos, e o Movimento de Mulheres nos pe-
diu que nós comandássemos a Comissão de Direitos 
da Mulher. Tive oportunidade de empreender, junto 
com aquelas companheiras, um brilhante trabalho na 
cidade de Salvador, que foi a criação do Conselho, a 
instituição de um trabalho para coibir o tráfico de mu-
lheres, principalmente, o turismo sexual. Fizemos um 
trabalho em conjunto com uma universidade do Cana-
dá, uma universidade dos Estados Unidos, do Texas, 
e uma entidade suíça chamada Fiz. A gente combatia 
toda aquela lógica que era pautada em levar mulhe-
res brasileiras para a Europa para serem, inicialmente, 
atraídas por uma oferta de casamento, mas, na reali-
dade, chegando, principalmente, à Suíça e à Alema-
nha, eram transformadas em prostitutas e viviam um 
verdadeiro inferno. 

Além disso, também trabalhamos naquela épo-
ca, Senador Renan, com ótima frente para estourar 
as chamadas “agências de casamento”, entre aspas, 
na cidade de Salvador e todo o esquema de turismo 
sexual, inclusive de menores. O final de semana era 
pautado com um book apresentado na Europa. Voos, 
às vezes charter, chegavam à cidade de Salvador 
com figuras que se trancavam, no final de semana, 
em hotéis para fazer esse turismo sexual e voltavam 
na segunda-feira.

Portanto, essa violência, cada vez mais, foi se 
expandindo, cada vez mais, foi ganhando contornos 
perigosos. Uma das coisas que mais me chamou a 
atenção nessa época e com que ainda convivemos nos 
dias de hoje, Senador Casildo, foi a violência dentro 
de casa. Ainda encontramos esposos que espancam 
suas esposas, filhos que agridem suas mães e irmãos 
que agridem suas irmãs.

Portanto, esse é um processo em que nós preci-
samos ter muito cuidado, porque, por mais que tenha-
mos avançado nas conquistas, ainda não conseguimos 
banir essa violência que, cada vez mais, apresenta nú-
meros alarmantes. Nesse caso específico do projeto 
apresentado pela Deputada Iara Bernardi, há a expe-
riência do que nós vivenciamos recentemente, como 
o caso da Índia, como o caso que ocorreu dentro do 
ônibus, no Rio de Janeiro, e esse caso citado hoje, 
aqui, pela Senadora Lídice da Mata, ocorrido em Bra-
sília, numa quadra onde moram os Senadores, numa 
quadra que tem toda uma estrutura. E o sujeito ainda 
usou o espaço físico de uma igreja. Portanto, nós não 
estamos livres desta – desculpe-me o termo – desgra-
ça. Precisamos coibir, de forma veemente, com leis 
duras, mas, ao mesmo tempo, também precisamos 
criar um mecanismo, Senador Renan, para que mu-
lheres vítimas dessa violência possam chegar a um 
posto de saúde, possam chegar a qualquer unidade 
de atendimento do Estado e ter, imediatamente, nas 
cidades, o atendimento, em qualquer circunstância, 
em qualquer lugar, seja qual for a tipificação da clínica, 
do posto, do hospital. Esse atendimento tem que ser 
imediato. Acho que é um passo importante que nós 
damos aqui, no dia de hoje.

E quero, Senador Renan, como já falei com V. 
Exª na reunião de Líderes, insistir. Nós fizemos aquela 
pauta e assumimos o compromisso de incluir na pauta 
a votação da matéria que trata do foro privilegiado, ou 
melhor, a matéria nossa trata do fim do foro privilegia-
do, que é uma matéria que a gente discute desde a 
Câmara dos Deputados. Portanto, está mais do que 
madura para a gente botar um fim nessa história e 
votar, de uma vez por todas, essa matéria aqui, antes 
do recesso, acabando com isso que muita gente acha 
que é um benefício.

Nós temos que estabelecer que a Justiça tem 
que punir o crime, tem que atuar, independentemente 
da condição social, da condição política, da condição 
financeira de quem pratica qualquer crime. Não há 
nenhum tipo de possibilidade de manutenção de foro 
dessa ou daquela natureza. Crime é crime e tem que 
ser combatido veementemente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu quero cumprimentar, mais uma vez, 
V. Exª, Senador Walter Pinheiro, dizer que, hoje, nós 
vamos submeter à apreciação do Plenário esse re-
querimento, que pautará a data para apreciação desta 
importantíssima matéria, que é o fim do chamado foro 
especial, foro privilegiado. E eu terei, desde já, a honra 
e a satisfação de anunciar V. Exª como Relator dessa 
proposta de emenda à Constituição.

Muito obrigado.
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A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Como Rela-

tora. Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria, neste 
momento, de fazer um grande agradecimento. 

Eu acho que eu fiz alguns agradecimentos hoje 
pela manhã, semana passada, durante a leitura do re-
latório, mas, neste momento, eu quero fazer um agra-
decimento ao Senado Federal. Agradecer muitíssimo 
todo o apoio que o Senado nos deu para que pudés-
semos realizar todo esse trabalho; agradecer muito à 
Secretaria-Geral da Mesa; agradecer à Secretaria das 
Comissões; agradecer à Comunicação do Senado Fe-
deral – à TV Senado, ao Jornal do Senado, à Rádio 
Senado –, que nos acompanhou e deu publicidade a 
todo o trabalho; agradecer a todos os Parlamentares, 
tanto os da Câmara como os do Senado.

Mas aqui, hoje, eu quero registrar o meu agrade-
cimento aos Senadores e às Senadoras – Senadora 
Angela Portela, Senadora Lídice da Mata, Senadora 
Vanessa Grazziotin, Senadora Lúcia Vânia e Senado-
ra Ana Amélia –, que contribuíram muito com o nosso 
trabalho; agradecer aos demais Senadores; ao Sena-
dor Armando Monteiro, que, inclusive, hoje pela manhã 
deixou de viajar para poder estar presente na reunião; 
ao Senador Humberto Costa; e a todos os Senadores 
que puderam colaborar conosco.

Então, eu quero aqui, neste momento, fazer este 
agradecimento ao Senado Federal por nos oferecer as 
condições necessárias para realizar o nosso trabalho. 
Posteriormente, farei um pronunciamento a respeito 
da CPMI, apresentando aqui os resultados de forma 
mais concisa.

Muito obrigada, Sr. Presidente 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Desde já, Senadora Ana Rita, eu gos-
taria de marcar para quarta-feira, no dia 10, às 12 ho-
ras e 30 minutos, para recebermos, na Presidência do 
Senado Federal, o relatório aprovado pela Comissão 
Parlamentar de Inquérito; recebermos os Senadores 
que participaram desta Comissão; recebermos V. Exª, 
que foi a Relatora; e recebermos também os Deputa-
dos e a Deputada Jô Moraes, que foi a Presidente da 
Comissão.

Na quarta-feira, no dia 10, nós vamos ter, às 11 
horas e 30 minutos, uma reunião, já convocada com 
os Líderes partidários, para que nós possamos eleger 
critérios para a apreciação dos vetos. Às 12 horas, nós 
vamos fazer o lançamento do Portal do Congresso Na-
cional. Como todos sabem, nós temos o Portal do Se-
nado, o Portal da Câmara, e não temos ainda o Portal 
do Congresso Nacional. Na quarta-feira, às 12 horas, 

nós vamos fazer o seu lançamento. E, às 12 horas e 
30 minutos, nós vamos receber os membros da Co-
missão Parlamentar de Inquérito, com muita satisfação.

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Presidente, 
muito obrigada pelo retorno rápido dessa audiência. 
Nós lhe agradecemos muitíssimo. Nós vamos convidar 
todos os Parlamentares, os Deputados e as Deputadas 
também, para que estejam presentes.

Quero também agradecer à Consultoria do Sena-
do, pois não fiz esse registro antes. Eu quero agradecer 
muitíssimo à Consultoria do Senado, que também nos 
acompanhou nos trabalhos realizados nos Estados e 
que nos ajudou muito nesses trabalhos. 

Então, Sr. Presidente, muito obrigada por toda 
a estrutura que o Senado nos ofereceu, para que pu-
déssemos realizar o nosso trabalho.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Encerrada a discussão, eu prorrogo a 
sessão para concluirmos a Ordem do Dia.

Coloco em votação o projeto.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadores que 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o projeto, a matéria vai à sanção.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DA CAMARA Nº 3, DE 2013 
(N° 60/1999, na Casa de origem,  

da Deputada Iara Bernard)

Dispõe sobre o atendimento obrigatório 
e integral de pessoas em situação de vio-
lência sexual.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os hospitais devem oferecer às vítimas de 

violência sexual atendimento emergencial, integral e 
multidisciplinar, visando ao controle e ao tratamento 
dos agravos físicos e psíquicos decorrentes de vio-
lência sexual, e encami¬nhamento, se for o caso, aos 
serviços de assistência social.

Art. 2° Considera-se violência sexual, para os 
efeitos desta Lei, qualquer forma de atividade sexual 
não consentida.

Art. 3° O atendimento imediato, obrigatório em 
todos os hospitais integrantes da rede do SUS, com-
preende os seguin¬tes serviços:

I – diagnóstico e tratamento das lesões físicas 
no aparelho genital e nas demais áreas afetadas;
II – amparo médico, psicológico e social imediatos;
III – facilitação do registro da ocorrência e en-
caminhamento ao órgão de medicina legal e às 
delegacias especializadas com informações que 
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possam ser úteis à identificação do agressor e à 
comprovação da violência sexual;
IV – profilaxia da gravidez;
V – profilaxia das Doenças Sexualmente Trans-
missíveis – DST;
VI – coleta de material para realização do exame 
de HIV para posterior acompanhamento e terapia;
VII – fornecimento de informações às vítimas so-
bre os direitos legais e sobre todos os serviços 
sanitários disponíveis.

§ 1° Os serviços de que trata esta Lei são pres-
tados de forma gratuita aos que deles necessitarem.

§ 2° No tratamento das lesões, caberá ao médi-
co preservar materiais que possam ser coletados no 
exame médico legal.

§ 3° Cabe ao órgão de medicina legal o exame 
de DNA para identificação do agressor.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor após decorridos 
90 (noventa) dias de sua publicação oficial.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item extrapauta da pauta.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 47, DE 2013

Projeto de Resolução nº 47, de 2013, apresen-
tado como conclusão dos Pareceres nºs 646 
e 647, de 2013, das Comissões de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, Comunicação e Infor-
mática e de Constituição, Justiça e Cidadania, 
que estabelece mecanismos de participação 
popular na tramitação das proposições legis-
lativas do Senado Federal.

A matéria depende de parecer da Comissão Di-
retora.

Eu tenho a satisfação de conceder a palavra ao 
Senador Casildo Maldaner, para proferir parecer em 
substituição à Comissão Diretora.

Só lembrando à Casa, essa urgência, essa pre-
ferência, essa antecipação – esse projeto já estava 
pautado – foi pedida, ontem, pelo Senador Luiz Hen-
rique, e não houve objeção da Casa, de modo que nós 
antecipamos a apreciação do projeto.

Com a palavra V. Exª, Senador Casildo Maldaner.

PARECER Nº 650, DE 2013-PLEN

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, em nome da Mesa Diretora, lembro que 
essa é uma proposta em que o Senador Luiz Henri-
que, que é o último Relator, ou melhor, foi Relator na 
CCJ, ainda hoje à tarde explicou sua origem. Foi na 
época em que o hoje Governador de Santa Catarina, 
Raimundo Colombo, era Senador e propôs; o Senador 

Marco Maciel foi Relator na Comissão de Ciência e 
Tecnologia da Casa, em 2010, e, agora, na Comissão 
de Constituição e Justiça, o Senador Luiz Henrique 
relatou essa matéria, que, em resumo, prevê:

Art. 1º O sítio na internet do Senado Federal 
abrigará mecanismo que permita ao cidadão 
manifestar sua opinião acerca de qualquer 
proposição legislativa.
Art. 2º Qualquer cidadão, mediante cadastro 
único com seus dados pessoais de identifica-
ção, poderá apoiar ou recusar as proposições 
legislativas em tramitação no Senado Federal.
Parágrafo único. No acompanhamento da tra-
mitação legislativa constará, em cada passo, 
o número de manifestações favoráveis e con-
trárias à matéria.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Foi assinada, na Comissão de Constituição e Jus-
tiça, pelo Senador Vital do Rêgo, pelo Senador, Relator 
Luiz Henrique da Silveira. Chega, então, à Mesa, se 
transformando num projeto de resolução, que tenho a 
honra, então, de apresentar.

São essas as considerações que faço, Sr. Presi-
dente, em nome da Mesa Diretora, em relação a essa 
resolução.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O parecer do Relator, Senador Casildo 
Maldaner, é favorável. Poderão ser oferecidas emendas 
até o encerramento da discussão. 

Em discussão o projeto.
Não havendo quem queira discutir o projeto, de-

claramos encerrada a discussão.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Fora 

do microfone.) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 

AP. Fora do microfone.) – Sr. Presidente, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra, primeiramente, ao 
Senador Luiz Henrique. Em seguida, ao Senador Ran-
dolfe Rodrigues.

Com a palavra V. Exª, para encaminhar a votação.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Para 

encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
esse é um projeto que visa à inclusão política do cida-
dão brasileiro, a chamá-lo a participar, a chamá-lo a 
se integrar no processo de discussão dos projetos em 
tramitação nesta Casa e na Câmara dos Deputados. 

Por essa razão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
vou ser bem breve e objetivo. 

A Comissão de Constituição e Justiça acolheu o 
meu parecer, por unanimidade. Todos os oradores que 
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falaram exaltaram o projeto pela sua condição e pelo 
condão de permitir a integração do povo na discussão 
dos projetos em tramitação nesta Casa. Nós transfor-
mamos o projeto de lei em resolução, tendo em vista 
que, quando da tramitação na Comissão de Ciência 
e Tecnologia, esse projeto foi acoimado de inconstitu-
cional. Para escoimar essa inconstitucionalidade, nós 
o transformamos em projeto de resolução, que foi, 
como já salientei, aprovado por unanimidade na Co-
missão de Justiça. Acredito que terá o apoio unânime 
dos Srs. Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Ran-
dolfe Rodrigues.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 
AP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Presi-
dente, eu queria cumprimentar o Senador Luiz Henrique 
por ter retomado esse projeto, anteriormente do Sena-
dor Colombo. Quanto mais tivermos projetos, iniciativas 
parlamentares, iniciativas legislativas que ampliem a 
democracia participativa, melhor; mais avançaremos 
em instrumentos da nossa forma de exercício, de nossa 
forma representativa, de nosso regime político.

A nossa Constituição define a nossa democracia 
como participativa no parágrafo único do art. 1º. Diz o 
parágrafo único do art. 1º que o poder, no nosso regi-
me político, é exercido pelos representantes – por nós, 
Senadores e Deputados – e é exercido também, direta-
mente, pelo povo, nos termos do art. 14 – da iniciativa 
popular de lei, do plebiscito, do referendo.

E eu diria que nós poderíamos aproveitar a opor-
tunidade em que se debate o plebiscito para termos 
outros mecanismos, outras ferramentas de participa-
ção popular introduzidas no nosso ordenamento cons-
titucional, como, por exemplo, a revogação popular de 
mandatos.

A proposta que o Senador Luiz Henrique traz é, 
na verdade, anterior, do Senador Colombo. Aliás, é 
uma proposta de Santa Catarina: Senador Colombo, 
Senador Luiz Henrique, relatada pelo Senador Casildo. 
Esta proposta traz mais um mecanismo de participação 
direta dos cidadãos, traz a possibilidade de o cidadão 
participar diretamente na tramitação dos projetos que 
estão aqui no Senado da República.

Nada mais adequado com o clamor que tem vindo 
das ruas brasileiras. Nada mais dialoga com o anseio 
de participação que tem vindo das ruas brasileiras. O 
que tem vindo das ruas tem sido: reivindicação por 
educação, saúde, transporte e participação política.

Na participação política, temos que avançar nos 
mecanismos que são traduzidos, nos mecanismos que 
ampliem a participação do cidadão nas decisões políti-
cas. É por isso que defendo a necessidade da introdu-

ção da revogação popular de mandatos, a possibilidade 
de o cidadão revogar o mandato do eleito, a cada dois 
anos, a partir da consulta a parcela do eleitorado, e 
de aprovação de mecanismos como esse, que é um 
mecanismo de o cidadão participar, interferir, direta-
mente, nos projetos de lei que estão em tramitação 
no Senado Federal. 

Quero cumprimentar o Relator, os autores da ma-
téria, que ampliam a nossa democracia participativa.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Para ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, só para me manifestar favorável ao projeto de 
autoria do Senador Raimundo Colombo, muito bem 
relatado pelo eminente Senador Luiz Henrique. 

Tive a oportunidade de me manifestar ontem, quan-
do da apreciação desse projeto na Comissão de Consti-
tuição e Justiça, entendendo que esse é um instrumento 
importante para que o Senado possa ouvir a população 
sobre os projetos que tramitam na Casa e, com isso, 
contribuir para que os Senadores percebam como a po-
pulação recebe aquela iniciativa. Temos de nos adaptar 
às novas tecnologias de comunicação e informação. 

Na próxima semana, nós deveremos apreciar a 
proposta de emenda à Constituição de minha autoria, 
que está tramitando na Comissão de Constituição e 
Justiça, que prevê a redução do número de assinaturas 
para projetos de iniciativa popular, abrindo a possibi-
lidade também de a população apresentar propostas 
de emenda à Constituição. 

E, por uma emenda do Senador Lindbergh, relator 
da matéria, ele está colhendo também a possibilidade 
de que essas assinaturas sejam colhidas digitalmente, 
claro que com certificação digital. Isso é uma moderni-
zação, é uma adaptação aos instrumentos da moder-
nidade. Mas o que há de mais moderno aqui é ouvir a 
população sobre a sua opinião sobre os projetos que 
tramitam na Casa. 

Por isso, o PSB, com muita alegria, se manifesta 
favoravelmente à iniciativa do Senador Raimundo Co-
lombo, muito bem relatada e transformada em projeto 
de resolução pelo Senador Luiz Henrique.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Declaramos encerrada a discussão e 
passamos à votação do projeto.

As Senadoras e os Senadores que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Discussão da redação final. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir a redação 
final, declaramos encerrada a discussão da redação 
final.

Coloco em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador José Sarney, com a palavra.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, uma pequena 
comunicação. 

Em minha última viagem a Nova Iorque, eu re-
cebi dos funcionários locais do Ministério das Rela-
ções Exteriores, por intermédio da associação que 
fizeram, a AFLEX, um relato da grave situação des-
ses funcionários contratados para prestarem serviços 
nas diversas missões brasileiras no exterior. É que 
essas pessoas prestam diferentes tipos de serviços 
a nossas Embaixadas, mas esses trabalhadores, de 
acordo com a legislação em vigor, têm suas relações 
trabalhistas regidas pelo país onde eles trabalham. O 
que ocorre? É que eles não têm, como nos Estados 
Unidos, Canadá, Inglaterra, por exemplo, não têm ne-
nhuma proteção social. 

Nós sabemos que lá os direitos dos trabalha-
dores são regidos por convenções coletivas, nego-
ciação coletiva entre as partes. Esses funcionários 
não podem nem fazer parte de sindicatos nem há 
negociação coletiva com o Ministério das Relações 
Exteriores. Portanto, eles trabalham sem nenhuma 
proteção normativa. E a AFLEX, essa associação 
que eles têm, me deu noção desse desamparo to-
tal, pois não têm direito a férias e a nenhum dos 

benefícios dos trabalhadores brasileiros. Eles são 
cidadãos brasileiros. 

Portanto, por intermédio de nossa consultoria, 
que me deu uma grande ajuda, examinamos os as-
pectos nos quais poderíamos apresentar um projeto 
que pudesse ser examinado para evitar essa situação. 

Apresentamos um projeto que, no fundo, o que 
ele deseja é justamente regulamentar o artigo da Cons-
tituição que diz das Relações de Trabalho, art. 22, I, 
nesse sentido de a iniciativa ser nossa, sem que haja 
aumento de despesa, não há nada. Graças a um pro-
jeto dessa natureza, esses nossos compatriotas que 
moram e trabalham no exterior terão direito a décimo 
terceiro salário, remuneração de serviço extraordinário, 
férias, enfim, todos aqueles benefícios que os trabalha-
dores brasileiros contam. Esse projeto eu apresentei 
e já tomou o nº 246.

Eu peço a compreensão dos nossos colegas para 
o examinarem e aprovarem, porque é uma situação de 
justiça. Ao mesmo tempo, nós preencheremos uma 
lacuna na nossa legislação.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Eu gostaria de cumprimentar V. Exª pelo 
projeto, que já foi lido, despachado para a Comissão 
de Assuntos Sociais e está cumprindo prazo para re-
cebimento de emenda. Parabéns a V. Exª!

Agora, Senador Rodrigo, nós vamos votar os três 
requerimentos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Requerimento para calendário especial 
para a Proposta de Emenda à Constituição nº 10, 
de 2013, tendo como primeiro signatário o Senador 
Alvaro dias, que altera os arts. 102, 105, 108 e 125 da 
Constituição Federal, para extinguir o foro especial de 
prerrogativa de função nos casos de crimes comuns, 
para que a matéria conste da Ordem do Dia.

É o seguinte o requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Em votação o requerimento.

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Votação do Requerimento nº 31.

Nos termos do art. 336, inciso II, combinado com 
o art. 338, inciso IV, do Regimento Interno do Senado 
Federal, requeiro urgência para o Substitutivo da Câ-
mara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº 
244, de 2009, que dispõe sobre a condição de perito 
oficial para o papiloscopista em suas perícias especí-
ficas e dá outras providências.

É o seguinte o requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os Srs. Senadores que aprovam o re-
querimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.
A matéria entrará na Ordem do Dia de segunda-

-feira.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O último requerimento:
Nos termos do art. 336, inciso II, do Regimen-

to Interno do Senado Federal, requeremos urgência 
para o PLS nº 410, de 2012–Complementar, que 

altera a Lei Complementar nº 94, de 19 de fevereiro 
de 1998, que autoriza o Poder Executivo a criar a Re-
gião Integrada de Desenvolvimento do Distrito Fede-
ral e Entorno – RIDE e instituir o Programa Especial 
de Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal, e 
dá outras providências, para incluir os Municípios de 
Alto Paraíso de Goiás e São João d’Aliança, ambos 
situados no Estado de Goiás, na RIDE.

Assinado pelo Senador Rodrigo Rollemberg e 
por outros Líderes e Srs. Senadores. 

É o seguinte o requerimento:

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado o requerimento. 
A matéria também entra na Ordem do Dia de 

segunda-feira. 
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF) – Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Encerrada a Ordem do Dia. 

São as seguintes as matérias não apreciadas 
e transferidas para a próxima sessão delibe-
rativa ordinária:

1 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 57, DE 2010 
(Em regime de urgência,  

nos termos do Requerimento nº 428/2013)

Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010 (nº 
252/2007, na Casa de origem, do Deputado 
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Gilmar Machado), que altera a Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para 
disciplinar o rateio entre empregados da co-
brança adicional sobre as despesas em ba-
res, restaurantes, hotéis, motéis e estabele-
cimentos similares.
Pendente de pareceres da CMA, CCJ, CDR 
e CAS.

2 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 248, DE 2013 
(Em regime de urgência,  

nos termos do Requerimento nº 724, de 2013)

Projeto de Lei do Senado nº 248, de 2013, do 
Senador Renan Calheiros, que institui o Progra-
ma Passe Livre Estudantil, de âmbito nacional.
Pendente de pareceres da CE e CAE.

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 42, DE 2012

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo 
como primeiro signatário o Senador Sérgio 
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos 
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Vala-
dares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloy-
sio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo 
Lopes e a Senadora Ana Rita.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 89, DE 2011

Quinta e última sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 89, de 2011, tendo como primeiro signatário 
o Senador Walter Pinheiro, que acrescenta § 
2º ao art. 52 da Constituição Federal, para es-
tabelecer que os ocupantes de cargo público 
que tiverem sua escolha aprovada previamente 
pelo Senado Federal, nos termos do art. 52, III, 
f, devem comparecer a essa Casa, anualmen-
te, para prestar contas de suas atividades nos 
respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 86, DE 2011 
(Incluído em Ordem do Dia,  

nos termos do Requerimento nº 176, de 2013) 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  
à Constituiçãonºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
86, de 2011, tendo como primeira signatária 
a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria os 
Tribunais Regionais Federais da 6ª Região, 
com sede em Manaus e jurisdição no Esta-
do do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos 
da Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que 
oferece, com votos vencidos dos Senado-
res Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, 
Ataídes Oliveira e Armando Monteiro; e pela 
prejudicialidade das Propostas de Emenda à 
Constituição nºs 46 e 61, de 2012, que trami-
tam em conjunto.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 

(Incluído em Ordem do Dia,  
nos termos do Requerimento nº 176, de 2013)

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
46, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27 
do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias para criar o Tribunal Regional Federal 
da 6º Região, com sede em Belém e jurisdi-
ção nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão 
e Tocantins.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos 
da Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que 
oferece, com votos vencidos dos Senado-
res Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, 
Ataídes Oliveira e Armando Monteiro; e pela 
prejudicialidade das Propostas de Emenda à 
Constituição nºs 46 e 61, de 2012, que trami-
tam em conjunto.
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7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 

(Incluído em Ordem do Dia,  
nos termos do Requerimento nº 176, de 2013)

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
61, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal 
Regional Federal com jurisdição nos Estados 
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede 
na cidade de Fortaleza.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos 
da Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que 
oferece, com votos vencidos dos Senado-
res Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, 
Ataídes Oliveira e Armando Monteiro; e pela 
prejudicialidade das Propostas de Emenda à 
Constituição nºs 46 e 61, de 2012, que trami-
tam em conjunto.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 7, DE 2013

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
7, de 2013, tendo como primeiro signatário o 
Senador José Sarney, que acrescenta artigo 
ao Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias para vincular a duração dos benefícios 
fiscais concedidos às Áreas de Livre Comércio 
(ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vi-
gência da Zona Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto 
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 123, DE 2011

Segunda sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos 
Deputados, tendo como primeiro signatário o 
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alí-
nea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição 
Federal, instituindo imunidade tributária sobre 
os fonogramas e videofonogramas musicais 

produzidos no Brasil contendo obras musicais 
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou 
obras em geral interpretadas por artistas bra-
sileiros bem como os suportes materiais ou 
arquivos digitais que os contenham. 
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Eunício Oliveira, favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta, 
com voto vencido do Senador Eduardo Braga.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 32, DE 2010

Primeira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
32, de 2010, tendo como primeiro signatário o 
Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e 
111-A da Constituição Federal, para explicitar 
o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do 
Poder Judiciário, alterar os requisitos para o 
provimento dos cargos de Ministros daquele 
Tribunal e modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

11 
REQUERIMENTO Nº 602, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 602, de 2013, do Senador Francisco Dor-
nelles, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 341, de 2012, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Assuntos 
Econômicos.

12 
REQUERIMENTO Nº 603, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
603, 2013, do Senador Ciro Nogueira, solici-
tando a tramitação conjunta dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 142, de 2003; 52, de 2010; 
341, de 2012 (que já se encontra apensado 
aos Projetos de Lei do Senado nºs 752, de 
2011; 69 e 179 de 2012); 162 e 175, de 2013, 
por regularem matéria correlata (Planos de 
Benefícios da Previdência Social).

13 
REQUERIMENTO Nº 604, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
604, de 2013, do Senador José Pimentel, so-
licitando a tramitação conjunta do Projetos de 
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Lei do Senado nºs 142, de 2003; com o 341, 
de 2012 (que já se encontra apensado aos 
Projetos de Lei do Senado nºs 752, de 2011; 
69 e 179 de 2012); 162 e 175, de 2013, por 
regularem matéria correlata (Planos de Bene-
fícios da Previdência Social).

14 
REQUERIMENTO Nº 712, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
712, de 2013, do Senador Ricardo Ferraço, 

solicitando a tramitação conjunta das Propos-
tas de Emenda à Constituição nºs 20, de 1999; 
90, de 2003; 74 e 83, de 2011; 33, de 2012; 
e 21, de 2013, por versarem sobre matérias 
correlatas (idade para imputabilidade penal).

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimentos que se-
rão lidos. 

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os requerimentos que acabam de ser 
lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos 
termos do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Encerrou-se ontem o prazo para apre-
sentação de emendas ao Projeto de Resolução do 
Senado nº 39, de 2013 (apresentado como conclusão 
do Parecer nº 563, de 2013, da Comissão de Assuntos 
Econômicos), que autoriza a União a contratar ope-
ração financeira com a República do Congo, no valor 
equivalente a trezentos e cinquenta e dois milhões, 
seiscentos e setenta e seis mil, cento e três dólares 
dos Estados Unidos da América e sessenta e dois 
centavos, para o reescalonamento da dívida oficial 
congolesa para com o Brasil.

Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-

tunamente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF. Sem revisão do orador.) – Uma consulta a V. Exª. 
Existem três projetos que estão prontos para a 

Ordem do Dia. Eu solicito a V. Exª examinar a possibi-
lidade de incluí-los na pauta das próximas sessões: o 
PLC 01, de 2008, de autoria do Deputado Beto Albu-
querque, que dispõe sobre o Plano Nacional de Via-
ção; o PLC 62, de 2009, complementar, de autoria da 
Deputada Nair Lobo; e o PLC 05, de 2006, de autoria 
da Deputada Luiza Erundina. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós tomaremos as providências e 
aguardamos os requerimentos de V. Exª, para que nós 
possamos submetê-los à apreciação. 

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Encerrada a Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao Senador Roberto Requião. 
Com a palavra V. Exª. 
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Presidente Renan Calheiros, há outro caminho. 
Como dizia a minha avó Giovanna Catarina: com fogo 
no rabo, até preguiça corre. 

Talvez hoje o dito não soe lá politicamente cor-
reto para a comunidade dos defensores do bradypus 
variegatus, que é o nome científico do bicho preguiça, 
mas o dito é adequado ao momento, quando o lentís-
simo metabolismo de nossos Poderes desperta-se e 
acelera-se com o fogo das ruas. 

É o que sempre acontece quando as instituições, 
esplendidamente adormecidas, imersas no torpor da 
desídia e da indiferença, de repente são sacudidas 
pelo brado do povo.

Mas, mas, assim que acordados, tendemos a re-
agir com “legislações de pânico”, com medidas emer-
genciais tipicamente de oportunidade, apressadamen-
te desengavetadas ou criadas para aplacar a ira e a 
insatisfação dos manifestantes. Isso é histórico. Até 
mesmo Luís XVI, antes de ser guilhotinado, tentou, 
em vão, fazer girar a roda dos acontecimentos para 
trás, com medidas supostamente de gosto dos fran-
ceses rebelados.

Multiplicam-se ao infinito os exemplos de marme-
ladas que, administradas na hora da morte, mataram. 
Marmelada, na hora da morte, mata, não há alternativa.

Ainda assim, as medidas aprovadas por esta Casa 
e pela Câmara dos Deputados nesses dias, todas lou-
váveis, não tocaram na alma, no espírito das manifes-
tações nem tangeram o coração dos protestantes. Que 
as Srªs e os Srs. Senadores me desculpem, mas que 
medida, das que tomamos e das anunciadas para as 
próximas semanas ou meses, que medidas, que inicia-
tivas são substantivas, significantes, transformadoras?

A velhíssima tática lampedusiana ou carlista do 
Antônio Carlos mineiro, e não o baiano, de arremedar a 
revolução antes que ela seja realmente feita nem sem-
pre é eficaz. Haverá uma hora em que o lobo surgirá e 
nessa hora não adianta gritar como o Pedro da fábula.

A reforma política, por exemplo, eterno tema, 
sempre de coringa para toda crise, não é, pelo que en-
tendo, a geratriz dessas mudanças e transformações 
substantivas, significantes. Ainda mais que todos os 
ensaios de reforma política nestas últimas décadas e 
os ensaios recentes aqui no Senado revelaram-se re-
formas eleitorais, e não políticas. Dá para caracterizar 
como reforma política proibir que o prefeito mude de 
domicílio eleitoral durante um mandato? Ou fixar para 
outra data que não o dia 1º de janeiro, a posse dos 
eleitos? Ou determinar cotas para a candidatura femini-
na? É reforma política estabelecer novas regras para a 
suplência de Senadores? Criar a figura das candidatu-
ras avulsas? Limitar os gastos da campanha eleitoral?

Não me parece que isto seja reforma política, 
que estes sejam os elementos essenciais, os pilares 
fundadores de uma verdadeira reforma política. Quer 
dizer, além de a reforma política não ser a mãe de to-
das as reformas, a reforma política não vai além de 
um conjunto de regras eleitorais que não mudam a 
essência de se fazer política no País. 

As ruas querem um pouco mais que regras elei-
torais, caso eu tenha ouvido com clareza o grito dos 
manifestantes. A origem do desencanto nacional com 
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políticos e com partidos não é a quantidade de siglas 
existente, a fidelidade partidária ou a infidelidade, o 
voto proporcional ou majoritário, a quantidade de mu-
lheres candidatas. Eis então que registro a primeira 
discordância deste alistamento quase unânime na 
frente pela reforma política, mesmo porque a crise 
econômica aperta. Piscam todos os sinais de alerta, 
e nós aqui, no recreio, na distração da reforma políti-
ca, quero dizer, Senador Suplicy, da reforma eleitoral. 

A segunda discordância é quanto à palavra re-
forma. Reformar é pouco. É quase nada. Este país, há 
500 anos desigual, injusto, cruel para com o seu povo, 
impiedoso com os mais pobres, mesquinho, avaren-
to na provisão dos direitos à educação, à saúde, ao 
transporte minimamente de qualidade, à terra, à casa, 
à segurança, este País não precisa de reformas, de 
remendos, de quebra-galhos, de emplastos, de cata-
plasmas. Este País precisa de uma verdadeira revolu-
ção. E a primeira etapa desse processo revolucionário 
seria – ou é – a radicalização da democracia.

O desenvolvimento político, social e econômico 
do Brasil exige a radicalização da democracia e não 
esses arremedos de mudanças com que acenam e 
tentam distrair o País. Radicalizar a democracia ou 
tudo fica como está.

Como diz o economista José Carlos de Assis, que 
me inspira esta fala, mais uma vez o Brasil está sendo 
sequestrado pelas preocupações e pelas iniciativas de 
curto prazo. Perdemos, ou talvez nunca tivemos, nas 
últimas décadas, vontade coletiva orientada por uma 
liderança responsável, capaz de definir um novo hori-
zonte para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. 

Isso se dá não apenas na área econômica, mas 
também nos campos social e político. Em economia, 
não há uma perspectiva de futuro que vá além de um 
ajustamento ao neoliberalismo, não obstante o fra-
casso absoluto dessa doutrina de livre-cambismo e 
de Estado mínimo.

No campo político temos avançado pouco. Há 
um enorme espaço de aperfeiçoamento institucional 
que permite ampliar conquistas da cidadania brasileira. 
E isso não se faz com reforma eleitoral. Já no campo 
social, onde mais avançamos, perdemos alguns ele-
mentos importantes, introduzidos pela Constituição 
Cidadã de 88 e, em alguns aspectos, nós, sem a me-
nor dúvida, regredimos.

Entendo que, para superar esse estado de ane-
mia profunda em nossa sociedade e em nosso siste-
ma político, temos que buscar a reconstituição de um 
pacto social que estruture uma sociedade orientada 
efetivamente para os princípios da liberdade, da justiça 
social e da equidade.

Assim, radicalizar a democracia brasileira sig-
nifica considerar a democracia não apenas como um 
valor em si, como expressão da dignidade da cidada-
nia, mas também como instrumento de transformação 
econômica, de valorização social e de aperfeiçoamento 
do sistema político.

Sendo assim, peço a atenção do Senado para a 
minha proposta radicalização da democracia nos três 
níveis mencionados.

1º – Radicalizar a democracia econômica des-
ta forma:

a) Reintroduzir o princípio do planejamento 
econômico indicativo para o setor privado, 
como fez De Gaulle na França, e determinati-
vo para o setor público, como instrumento do 
desenvolvimento econômico e social;
b) Fazer a reforma agrária;
c) Estatizar o sistema bancário, tendo em vista 
o imperativo de proteger a economia brasilei-
ra da instabilidade financeira internacional e 
torná-la um instrumento de desenvolvimento 
econômico e social e não de especulação fi-
nanceira;
d) Reforçar o sistema empresarial estatal como 
instrumento de desenvolvimento e, nas crises, 
de expansão fiscal;
e) Reestruturar o sistema financeiro, conferindo 
ao Banco Central um triplo mandato: mandato 
de controle da inflação; mandato de sustenta-
ção do crescimento econômico e mandato de 
garantia do emprego máximo;
f) Regular o ciclo de produção, emprego e in-
flação mediante políticas fiscais expansivas ou 
de contração, reindustrializar o Brasil;
g) Investir pesadamente em ciclos novos de 
tecnologia, a exemplo da nanotecnologia, de 
forma a saltar etapas na conquista de tecno-
logias do futuro.

2 – Radicalizar a democracia social: 
Senador Suplicy, é o item h.

h) Introduzir o princípio da renda mínima incon-
dicional de cidadania como base das relações 
sociais, ou seja, como contrapartida do direito 
de propriedade privada e que assegure a tran-
quilidade jurídica dos proprietários;
i) Estimular o sistema de participação de tra-
balhadores nos lucros da empresa;
j) Criar mecanismos institucionais de mediação 
que reduzam o recurso a greves no setor pri-
vado. Não havendo organismos institucionais 
de mediação, a greve, que é a última razão do 
movimento reivindicatório, passa a ser o único 
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e exclusivo momento de viabilizar as reivindi-
cações pretendidas;
k) Criar mecanismos institucionais de media-
ção que evitem greves no setor público, em 
especial nas atividades essenciais, saúde e 
educação principalmente; e
l) Criar mecanismos de negociação dentro e 
fora do sistema sindical que equilibrem o in-
teresse corporativo com o interesse geral da 
sociedade.

O terceiro ponto seria radicalizar a democracia 
política com estas iniciativas:

m) Introduzir o financiamento público de cam-
panhas eleitorais, com a criminalização paralela 
de doação de recursos para financiamento de 
eleições por parte de empresas, assim como 
por parte de particulares, estabelecendo um 
limite mínimo de R$ 5.000,00 ou R$ 10.000,00 
por participação; 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Limite 
máximo? Acho que V. Exª quis dizer estabelecendo um 
limite máximo de contribuição.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Limite máximo.

n) Estimular a democracia direta através de 
plebiscitos e referendos em questões de gran-
de interesse nacional ou social;
o) Estimular a adoção de orçamentos partici-
pativos mediante mecanismos que evitem a 
influência de corporações e lobbies;
p) Fim do monopólio da mídia, com a adoção 
de medidas como a proibição da propriedade 
cruzada dos meios de comunicação, a exem-
plo dos Estados Unidos e de países europeus;
q) Garantia do direito de resposta e do direito 
ao contraditório nos meios de comunicação. 

O direito de resposta, Senadora Ana Amélia, é a 
contrapartida democrática à propriedade privada dos 
meios de comunicação. O contraditório é a essência 
de todo o processo democrático, e nós temos que 
contrabalançar a apropriação privada dos meios de 
comunicação com o direito de resposta rápido, ins-
tantâneo mesmo. 

São algumas ideias para o debate. As senho-
ras e os senhores podem discordar de uma ou outra 
dessas ideias, quem sabe de todas, mas não pode-
rão divergir de uma verdade: como está não é mais 
possível continuar; e se, em vez de radicalizar nas 
transformações, preferirmos o caminho indicado pelo 
Planalto, com toda a certeza, a próxima erupção não 
poderá ser contida com os emplastros e cataplasmas 

de uma reforma política que não passa, na realidade, 
de uma contrafação.

Além do que, enquanto nos divertimos com a re-
forma política, o plebiscito, o referendo e o reverendo, 
as notícias da economia não são nada alentadoras.

Até duas, três semanas atrás, Senador Delcí-
dio, esse era o assunto que monopolizava os discur-
sos. O que aconteceu com todas aquelas previsões? 
Aqueles cenários tão dramaticamente desenhados 
esfumaram-se?

Com as massas nas ruas ou não, continuam cla-
ros, meridianos os sinais de que a crise global cobra 
também da economia brasileira a sua adesão, mesmo 
que às vezes envergonhada, às políticas do livre-cam-
bismo, da especulação financeira e do Estado mínimo. 
Da mesma forma, é límpido e cristalino, transparece 
à luz do dia ou à noite, mesmo que às vezes tentem 
empaná-la, que o Governo não tem, quer tática, quer 
estrategicamente, saídas para esse enrosco. Estamos 
sem saídas, estamos sem instrumentos para enfrentar 
o que se apresenta na economia do País e do mundo.

Vivemos aos soluços, reagimos espasmodicamen-
te às marolas internacionais que açoitam os nossos 
costados, e que não são mais tão brandas, se é que 
um dia foram. Ora, se não existe uma estratégia, isto 
é, se não existem objetivos de longo prazo a serem 
atingidos, era de se esperar que não houvesse tam-
bém os meios intermediários, os caminhos, isto é, a 
tática para atingir as metas finais. Não há estratégia, 
não há tática, e o caos se estabelece.

Enfim: os ventos não ajudam as naus que não 
conhecem os seus rumos. Não ajudam marinheiros 
que não conhecem os seus caminhos.

E isso não é de hoje. Não se trata de um traço, 
de uma característica deste nosso Governo atual.

Excetuando-se o segundo mandato de Getúlio 
Vargas, o Plano de Metas do Governo Juscelino, as 
Reformas de Base de João Goulart e, de certa forma, 
os governos militares e a doutrina da Escola Superior 
de Guerra sobre os “objetivos nacionais permanentes”, 
o que vemos é uma absoluta indigência na formulação 
de um programa estratégico, de um programa para o 
desenvolvimento nacional que contemple toda a com-
plexidade da vida brasileira nos campos econômico, 
político e social.

O imediatismo é uma particularidade, o caráter 
distintivo de todos os governos federais, da redemo-
cratização até os dias de hoje.

O diário, o corriqueiro engolfa-nos, sufoca-nos, 
tonteia-nos. E, acima de tudo, distrai-nos, desvia-nos 
do que realmente interessa aos brasileiros e ao nosso 
País. Como disse há pouco: estamos sendo seques-
trados pelas preocupações e pelas iniciativas de curto 
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prazo. Alguém dá um grito, e todos olhamos naquela 
direção. O povo grita, e o Congresso Nacional geme.

As nossas instituições estiolaram-se, esgotaram-
-se. As nossas instituições não atendem mais às de-
mandas do País; elas travam, obstaculizam a possi-
bilidade de um desenvolvimento nacional autônomo, 
justo, que partilhe resultados com todos os brasileiros. 
As nossas instituições opõem-se à ideia e à construção 
de um projeto do Brasil-Nação.

Com tudo isso, ainda achamos que será, Sena-
dor Suplicy, que será Senador Delcídio, uma reforma 
eleitoral e uma pauta de projetos desengavetados ou 
produzidos pela insatisfação das ruas que salvarão o 
País do atoleiro em que patina?

Esperei com ansiedade, na sequência da reunião 
da Presidente com os governadores e prefeitos, a pro-
posta de Sua Excelência para apaziguar as ruas e re-
direcionar nosso Brasil. Foi com profundo abatimento, 
com enorme desânimo que vi, como primeiro item do 
tal pacto social, Senador Suplicy, a “responsabilidade 
fiscal”. Música suave, melodiosa para os ouvidos dos 
especuladores, dos rentistas, dos credores, do tal mer-
cado; arranjo dissonante, rascante, perturbador para 
os ouvidos dos trabalhadores brasileiros em geral.

A nossa Presidenta reagiu aqui como reagiram 
os mandatários europeus frente ao recrudescimento 
da crise. Em primeiro lugar, acima de tudo, acalmar o 
mercado... 

(Soa a campainha.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– ... em primeiro lugar, acima de tudo, dizer para os 
nossos, entre aspas, investidores: “Calma, o de vocês 
está garantido.”

Responsabilidade fiscal quase sempre significa 
irresponsabilidade social. Qual é a regra? É a regra dos 
cortes, da contenção, da austeridade. E quais são as 
primeiras vítimas dessa política? Obviamente, os gas-
tos sociais, aqui entendidos como os investimentos em 
saúde, educação, transportes, moradia e saneamento.

Ora, se a Presidente abre uma lista de compro-
missos dizendo que vai continuar arrochando os gastos, 
vai ser austera, vai ser responsável, o que serão dos 
compromissos sociais que completam a lista do pacto?

Radicalizar a democracia econômica...

(Soa a campainha.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– ...radicalizar a democracia social, radicalizar a de-
mocracia política. Sem essa revolução, sem essa ra-
dicalidade, podemos até mesmo convocar os estados 
gerais, como fez Luís XVI, que os nossos pescoços 
também – como o dele – não estarão a salvo.

Quem sobreviver, verá.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-
mita-me.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– Com fogo no rabo, até preguiça acorda – dizia a mi-
nha avó Giovanna Catarina. Mas assim, repentinamente 
despertada, tende, sim, a correr para qualquer lado, 
para todos os lados, para nenhum lado.

E nós ficamos aqui divertindo. Divertindo a opi-
nião pública. Divertindo, Senador Suplicy, do italiano 
divertere, desviar do que realmente importa. E, se 
não tomarmos a atitude correta, se não entendermos 
reforma política como verdadeiramente política – po-
lítica, do grego polis, ao qual se acrescenta um sufixo 
“ico” ou “ica”, que transforma substantivo em adjetivo 
–, política que quer dizer “da cidade”, administração 
da cidade e, por extensão, do Estado e da Nação, se 
nós não encararmos os problemas políticos do Brasil 
em profundidade, teremos o caos, a volta da direita, a 
confusão nas ruas e o desespero de uma população 
sem utopia, sem esperança, sem partidos políticos 
mediadores dessa crise e construtores de um progra-
ma nacional para o futuro.

Com a palavra, com todo o prazer, o Senador 
Eduardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-
nador Roberto Requião, acho que a Presidenta Dilma 
hoje estará ouvindo com atenção a sua proposta de 
revolução, de radicalizar a política econômica, e a for-
ma, inclusive, de radicalizar as nossas instituições e 
aprofundarmos as instituições democráticas para que a 
política faça sentido, a política como a ciência de como 
alcançar o bem comum, um bem-estar para todos. Mui-
tas das suas proposições fazem parte de um ideário 
com o qual eu comungo também. V. Exª inclusive cita 
a proposição de uma renda mínima incondicional para 
todos, um direito universal, e diz que isso seria como 
uma contrapartida...

(Soa a campainha.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ... 
Senador Sérgio Souza, uma contrapartida à questão 
da iniciativa privada. Permita-me só recordar aqui o 
ensinamento daquele que é considerado por muitos o 
maior ideólogo da revolução francesa e da americana, 
Thomas Paine. Em Justiça Agrária, ele observa que 
a pobreza é decorrente da civilização e da instituição 
da propriedade privada. Ali na América, onde ele tinha 
estado, não enxergara tamanha destituição e pobreza 
como nas vilas e cidades europeias de 220 e tantos 
anos, porque, na América, a propriedade era comum 
entre os índios. Mas ele considerava de bom senso 
que uma pessoa que cultivasse a terra, que realizas-
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se uma benfeitoria na terra, pudesse usufruir do seu 
trabalho na sua propriedade.

(Soa a campainha.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Era 
seu plano que toda pessoa que assim o fizesse desti-
nasse uma parcela de seu rendimento para um fundo 
que a todos pertenceria. Desse fundo, uma vez acu-
mulado, se pagaria a cada pessoa residente naque-
la nação tanto um capital básico, quanto uma renda 
básica incondicional. Esse seria um direito inalienável 
de a pessoa participar da riqueza da Nação, que lhe 
foi retirada quando instituída a propriedade privada. A 
propriedade privada deveria, portanto, ser um direito 
universal. V. Exª, na sua observação, quase que sinte-
tiza esse pensamento de um dos pioneiros da defesa 
de uma renda básica e incondicional para todos os 
habitantes de cada nação. E Thomas Paine ressaltou 
que essa era uma proposta para todos os países. Meus 
cumprimentos pela reflexão, que certamente constitui 
uma contribuição importante para todos nós pensarmos.

(Soa a campainha.)

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 
– E que nos valha, Presidente, a existência da TV Se-
nado, que é a única forma de dialogarmos com o Brasil.

Obrigado pelo tempo.

Durante o discurso do Sr. Roberto Requião, o 
Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.

Durante o discurso do Sr. Roberto Requião, 
o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Sérgio Souza.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Obrigado, Senador Roberto Requião. Parabéns 
pelo pronunciamento.

De fato, uma reflexão geral sobre a situação atu-
al no País é necessária para que o cidadão que nos 
assiste e nos ouve compreenda a posição dos Sena-
dores da República.

Antes de passar a palavra à próxima Líder, Sena-
dora Kátia Abreu, do PSD do Tocantins, a Presidência 
comunica que a abertura dos trabalhos amanhã, sessão 
deliberativa, será às 9 horas da manhã, e a abertura 
da Ordem do Dia será às 10 horas da manhã.

Com a palavra, a Senadora Kátia Abreu, pelo 
prazo regimental.

A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO. Pela 
Liderança. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. 

Presidente – e vejo que já começo ali com 19min28s. 
(Risos.) 

Venho a esta tribuna, Sr. Presidente, para falar 
de uma matéria muito importante e que foi votada há 
poucos dias aqui no Senado Federal, depois de ter 
sido votada na Câmara dos Deputados. Eu gostaria 
de falar um pouco sobre a PEC do Trabalho Escravo.

Eu acho que nós devemos ao Brasil uma expli-
cação muito sincera, muito franca, muito transparente 
a respeito dessa legislação. E é com esse sentimento 
que venho aqui hoje, para que possamos tentar, por 
meio desta tribuna – e, para isso, o povo do Tocantins 
me honrou –, falar sobre uma matéria tão delicada 
como essa questão do trabalho escravo aqui no Brasil.

Eu gostaria de começar lendo, Sr. Presidente, 
três linhas apenas da Convenção 29 da OIT. 

A Organização Internacional do Trabalho, uma 
entidade ligada à ONU, em uma função preciosa: a de 
zelar pelas relações trabalhistas mundo afora. 

E a OIT transformou-se numa referência para 
que os países possam aderir às suas convenções, 
no sentido de melhorar a cada dia essa relação, essa 
performance do patrão no tratamento dos seus traba-
lhadores; melhorar as condições físicas; melhorar a 
condição emocional, psicológica e salarial dos traba-
lhadores do mundo inteiro.

Eu tive o prazer, há poucas semanas, de ir à Con-
venção Nacional da OIT em Genebra, na Suíça, em 
que tive a oportunidade de fazer um pronunciamento, 
naquele belo recinto, em nome do patronato brasilei-
ro, dos empresários, dos patrões, pequenos, médios 
e grandes deste País.

Das convenções da OIT, todos os anos, saem as 
recomendações, saem as aprovações do que deverá 
ser imposto ao mundo todo. E os países, de forma 
democrática, devem aderir às convenções da OIT de 
acordo com as suas peculiaridades.

Alguns países, a determinadas convenções, se 
recusam a aderir, como também às convenções em 
outras áreas que não seja apenas o trabalho. Existem 
vários organismos da ONU que estabelecem essas 
convenções em outras áreas comerciais, na área de 
saúde, na área de educação, na área de meio ambiente, 
e os países vão estudando as convenções e dizendo: 
a esta eu quero aderir.

A Convenção nº 29, da OIT, da Organização In-
ternacional do Trabalho, segundo a própria ONU, é 
uma das convenções que tiveram a maior adesão dos 
países. Foram pouquíssimos os países que não aderi-
ram, e isso é uma raridade porque há convenções que 
trazem transtornos, constrangimentos a alguns locais 
ou a alguns governantes que se recusam a aderir a 
determinadas convenções. Mas a Convenção nº 29, 
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da OIT, teve uma aceitação geral, porque demonstrou 
equilíbrio, foi ao ponto a que deveria ir com relação às 
questões trabalhistas.

E essa convenção específica, a de nº 29 – há 
várias outras antes dessa, como a 28, e várias outras 
depois dessa – diz, com relação à questão do trabalho 
escravo, o que a OIT recomenda aos países que são 
signatários da ONU.

A Convenção nº 29, no seu art. 2º, inciso I, diz, 
em duas linhas e meia:

Art. 2º.
I – Para fins desta Convenção a expressão 
“trabalho forçado ou obrigatório” [não usa a pa-
lavra escravo, mas usa a terminologia trabalho 
forçado ou obrigatório, que no fim é a mesma 
coisa] compreenderá todo trabalho ou serviço 
exigido de uma pessoa [de um ser humano] 
sob a ameaça de sanção e para a qual não se 
tenha oferecido espontaneamente.

Traduzindo, para que nós possamos reiterar esse 
conceito: eu não posso obrigar uma pessoa a trabalhar 
naquilo a que ela não se dispôs espontaneamente e eu 
não posso exigir daquela pessoa que, às vezes, acei-
tou trabalhar espontaneamente, mas está com vontade 
de ir embora, porque não gosta do trabalho – muitas 
vezes, o patrão a obriga, na marra, sob armas – que 
ela fique naquele local sem a sua vontade.

Isso, de fato, é abominável, tão abominável que 
a grande maioria dos países aderiram a essa conven-
ção, e qualquer pessoa de sã consciência, juízo, sen-
timento humano tem que aplaudir este pequeno artigo 
de duas linhas e meia, da Convenção 29, da OIT, mas 
que é definitivo: ninguém pode trabalhar obrigado sob 
armas, com coação, e ninguém pode ser impedido de 
sair do seu emprego por nenhum patrão do mundo 
em qualquer área.

A OIT não é do trabalho rural, é de todo o tra-
balho do mundo: industrial, comercial, de serviços, 
autônomos, todos. Nenhum patrão de nenhuma ca-
tegoria pode praticar essas duas ações, porque está 
praticando um trabalho forçado ou obrigatório, que no 
Brasil é chamado de escravo.

Sr. Presidente, colegas Senadores e todos os 
brasileiros que nos honram e que podem estar nos 
assistindo neste momento, nessa reunião da OIT em 
que eu estive presente, em Genebra, na Suíça, hou-
ve uma manifestação do Brasil, do Ministério Público 
do Trabalho, que tentou alterar essa regra para incluir, 
praticamente, o art. 149 do Código Penal, o que foi re-
pudiado com veemência por todos os membros que 
trabalhavam naquela Câmara naquele momento. Não! 
Essa definição foi aceita pela grande maioria dos países 

e não há necessidade de alterar, porque escravo é isto 
mesmo: é quem trabalha em um lugar sem querer, é 
o que trabalha obrigado, é o que trabalha sem salário.

Sr. Presidente, aqui no Brasil nós fomos signa-
tários dessa Convenção, mas o Congresso Nacional, 
com o direito que tem, aderiu à Convenção 29 com 
esses dois pontos que acabei de frisar e incluiu dois. 
A legislação trabalhista que diz respeito ao trabalho 
forçado ou obrigatório, chamado, no Brasil, de traba-
lho análogo ao escravo, colocou quatro pontos: dois 
da Convenção 29 e dois, com seu livre arbítrio, apro-
vados pelo Congresso Nacional alguns anos atrás. Eu 
gostaria de discutir exatamente isso.

No art. 149 do Código Penal foi incluído o se-
guinte caput:

Art. 149. Reduzir alguém à condição análoga 
à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos 
forçados ou à jornada exaustiva, quer sujei-
tando-o a condições degradantes [...], quer 
restringindo, por qualquer meio, sua locomo-
ção em razão de dívida contraída com o em-
pregador ou preposto.
Pena – reclusão de dois a oito anos e multa, 
além da pena correspondente à violência.

Eu faço questão absoluta de abrir esse caput e 
de escrever os quatro pontos aqui adiante, para que 
todos que estão nos ouvindo neste momento – os 
colegas, a imprensa – possam entender o que está 
escrito nesse caput.

Desses pontos, que eu acabei de ler, vou, então, 
abrir os quatro que acabei de mencionar a respeito 
da cópia da OIT e as duas inovações feitas pelo Con-
gresso Nacional.

Primeiro, a submissão do trabalhador a trabalho 
forçado. O.k. Copiou da Convenção 29 da OIT. Está 
certo. Precisamos abominar essa prática.

Segundo, a restrição da locomoção do trabalha-
dor por meio de dívidas contraídas com o empregador 
ou preposto. Correto. Apoiado. Está na Convenção 29 
da OIT. O mundo inteiro precisa repudiar essas duas 
formas constrangedoras que significam e atestam a 
questão do trabalho escravo no Brasil.

Agora, eu vou citar os outros dois itens aprova-
dos pelo Congresso brasileiro: terceiro, a submissão 
do trabalhador à jornada exaustiva; e quarto e último, 
introduzido pelo Congresso Nacional, a sujeição do 
trabalhador a condições degradantes de trabalho.

Eu quero aqui deixar bastante claro que nin-
guém concorda com jornada exaustiva, que ninguém 
concorda com trabalho degradante, muito menos eu, 
que sou mulher, que sou mãe, que sou avó. Jamais 
poderia concordar com que qualquer trabalhador, quer 
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seja um jornalista, quer seja um pedreiro, quer seja um 
médico, quer seja uma enfermeira, pudesse ter uma 
jornada exaustiva ou condições degradantes, porque 
todos nós sabemos que exaustivo é aquilo que pesa, 
que cansa o trabalhador, e degradante, todos nós sa-
bemos que as condições não estão boas.

Qual é o problema, então, Kátia Abreu, desses 
dois pontos que a lei brasileira incluiu? É simples, Sr. 
Presidente. Quando um fiscal do trabalho chega até a 
sua propriedade ou até uma indústria para fiscalizar, 
auditar como estão vivendo os trabalhadores daquele 
lugar, ele precisa de uma definição clara, específica, 
item a item, do que significa exaustivo, porque todas 
as leis – isto está na Constituição – precisam primar 
pela especificidade, para que não haja dúvidas a res-
peito da sua realização, para o bem e para o mal, para 
inocentar os inocentes e para criminalizar aquele que 
agiu de má-fé.

Portanto, exaustivo, no setor agropecuário, sig-
nifica quantas horas? Quanto tempo é? Não foi regu-
lamentado. Quando os amigos jornalistas, de toda a 
imprensa nacional, me procuram para tratar do as-
sunto, eu devolvo a pergunta a eles: “Quantas horas 
você trabalha na sua redação? Quantas horas você 
fica aqui no Congresso Nacional em dias de sessão?” 
A grande maioria responde: “Ih, Senadora, são horas 
e horas, há dias sem almoço.” Pode gerar exaustão? 
Pode gerar exaustão, mas isso tudo está definido nas 
convenções coletivas, e precisa estar definido na lei o 
que é exaustivo no campo brasileiro. Não há nenhum 
problema. Depois que nós definirmos o tamanho da 
exaustão no campo, eu não tenho nenhum reparo a 
fazer.

Agora, não podemos permitir que auditores do 
trabalho, muitos de boa-fé e os de não tão boa-fé, quei-
ram interpretar o que é exaustivo, já que nós, Parla-
mentares, não regulamentamos, e definir o termo da 
sua cabeça. Alguns usam o bom senso; outros usam 
a punição ao patrão rural, porque são contra a proprie-
dade privada, são contra o capitalismo e o mercado, e 
querem punir os produtores rurais do Brasil.

Eu peço que os colegas ajudem o setor agrope-
cuário, que não tem culpa de nada – já cometeu erros, 
mas erros como todo cidadão, como todo ser humano 
pode cometer; ninguém é perfeito. Enfim, peço ajuda 
encarecidamente do Congresso Nacional para que 
nós possamos regulamentar e definir o que é exausti-
vo no campo, porque exatamente a indefinição dessa 
palavra está causando a pena de escravidão a pes-
soas inocentes.

E o quarto ponto: condições degradantes.
É a mesma coisa, Senador Cristovam. Eu posso 

me sentar com o senhor numa mesa, tomar um café, 

e o senhor comentar comigo: “Senadora Kátia, eu en-
contrei o meu amigo João, e ele está vivendo em con-
dições degradantes.” Numa conversa coloquial, isso 
é suficiente para eu entender que o João não está 
vivendo bem, mas, para um auditor do trabalho, que 
tem de chegar à propriedade e auditar com presteza, 
com precisão, tem de ser preciso, tem de ser detalhis-
ta, para inocentar ou incriminar quem não age bem, a 
palavra degradante, para quem tem de ser tão preciso, 
precisa de definição, precisa ser escrita, precisa ser 
regulamentada pelo Congresso.

Algumas pessoas não compreendem por que os 
produtores, os Parlamentares da Bancada da agro-
pecuária resistiram tanto a votar a PEC do trabalho 
escravo. Por maldade? Será que a tendência desses 
Parlamentares, assim como eu, é a de escravizar os 
nossos trabalhadores? Não, Presidente! Nós estamos 
clamando há anos: defina para nós o que é exaustivo; 
defina para nós o que é degradante, que nós votamos 
na hora, porque, sem definição, a PEC do trabalho es-
cravo impõe a expropriação de um patrimônio que tira 
de uma mulher, de uma esposa; que tira dos filhos, que 
tira dos netos. Uma coisa temerária, Senador Cristovam 
Buarque. Nós não podemos utilizar, através da lei, de 
trejeitos, artimanhas, para punir pessoas ou até ino-
centar aqueles que não merecem. Votamos, na CCJ, 
a PEC do Trabalho Escravo, mas com uma ressalva – 
e quero aqui parabenizar o trabalho do Senador que 
hoje preside esta Mesa, Senador Sérgio, e também 
Vital do Rêgo, que preside a CCJ –, com uma condi-
cionante: a matéria só saíra da CCJ depois que nós 
montarmos uma comissão para votarmos no plenário, 
juntos, a definição do que é exaustivo e do que é de-
gradante no campo brasileiro. 

Aí, sim, subirei a esta tribuna e, com toda alegria, 
sem temor, votarei para que aqueles que destratam 
verdadeiramente, que escravizam e judiam dos seus 
trabalhadores possam ser verdadeiramente punidos. 
E que aqueles que já foram apontados, humilhados 
com uma definição que não existe possam, também, 
ser inocentados.

Agora, eu quero dizer uma coisa importante, Pre-
sidente Sérgio. Será que é só a Kátia Abreu, a CNA, os 
produtores do Brasil que acham essa lei inconsistente 
e sem definição? Não! Nós recebemos, em 2009, a vi-
sita, no Brasil, do Alto Comissariado da ONU para os 
Direitos Humanos sobre as formas contemporâneas 
de escravidão, suas causas e consequências.

A Srª Gulnara Shahinian, uma armênia, uma 
mulher austera, preconceituosa com o setor agrope-
cuário, escreveu um relatório imenso de críticas duras 
aos produtores rurais. Mas eu tive paciência, sangue 
e estômago para ler todo aquele relatório, e eu fui ilu-
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minada pelo Espírito Santo, porque, no tamanho de 
um relatório agressivo, humilhante, eu achei uma coi-
sinha importantíssima, Senador Cristovam Buarque, 
pequenas frases, mas que eu preciso ler nesta tribuna.

Relatório especial, Desafios Restantes, diz o 
seguinte...

O Ministério do Trabalho tem a obrigação de in-
formar à CNA e enviar o relatório à CNA a fim de que 
possamos nos manifestar. Por isso nós temos posse 
do relatório, assim como o CNI, como o CNC e como 
todas as confederações. 

Essa senhora escreveu o seguinte:

A Relatora Especial foi informada pela Polícia 
Federal de que, durante inspeções móveis, é 
mais fácil para inspetores do trabalho imporem 
sanções administrativas, como multas, do que 
a Polícia Federal coletar evidências criminais. 
A Polícia Federal destacou que a atual Lei do 
Trabalho Escravo é inadequada em fornecer 
critérios claros que ajudem a caracterizar cri-
minalmente o trabalho escravo. Melhores crité-
rios ajudariam a Polícia Federal a coletar rapi-
damente evidências e a ingressar com ações.

E eu complemento: também para inocentar aque-
les que não praticaram. 

Ao final do relatório, vêm as recomendações no 
combate ao trabalho escravo em áreas rurais – nº 102, 
Marco Legal:

O Governo deve decretar uma definição mais 
clara do crime de trabalho escravo, o que aju-
daria mais a Polícia Federal a investigar e abrir 
processos criminais contra os perpetradores 
do trabalho escravo.

É o relatório da ONU, Senador Cristovam Buar-
que; não é mais a CNA, não é mais a Senadora Kátia 
Abreu, não são os produtores do Brasil. Essa senho-
ra me fez esse favor, dentre tantas e tantas páginas 
agressivas contra o setor agropecuário.

É por isso que eu clamo à ONU, da qual somos 
signatários, que possamos obedecer ao que essa se-
nhora recomendou ao Alto Comissariado da ONU para 
Direitos Humanos sobre as formas contemporâneas 
de escravidão, suas causas e consequências. Vamos 
obedecer ao relatório da ONU, vamos definir o que é 
trabalho escravo, nesta Casa, o que é trabalho degra-
dante e o que é jornada exaustiva.

Nós temos propostas; queremos que possa ser 
definido e diferenciado o marco penal. Para aqueles 
que praticaram os dois pontos que a Convenção 29 
determinou, que cumpram: cadeia, pena, expropria-
ção das terras. Vamos fazer o que for necessário para 
punir os maus exemplos que possam ainda haver em 

nosso País. Agora, o descumprimento da jornada de 
trabalho, pelo patrão, é administrativo, a não ser que 
tenha lesado a saúde, configurado pelos médicos, pelas 
juntas médicas, e que se trate de algo irrecuperável. 
Aí sim, punição total! 

Mas nós temos uma linha tênue; uma linha mui-
to tênue. Olha os jornalistas que ficam aqui dez, doze 
horas, trabalhando e fazendo matéria. E a nossa as-
sessoria técnica, que, se nós ficarmos aqui até ama-
nhecer o dia, fica também. Todos os assessores do 
Senado. Está certo fazer isso? Não quero discutir o 
mérito. Nós, Senadores, nem falo, porque ficamos aqui 
também, quando é preciso.

Então, esses descumprimentos também devem 
ser evitados e punidos. Mas com multas, com sanções 
administrativas, como se faz em qualquer lugar do mun-
do. Agora, a degradação que se dá por estar dormindo 
em uma rede não pode ter o mesmo tratamento da que 
se dá por estar comendo uma comida sem higiene, 
uma comida que não se dá nem para os porcos hoje 
em dia. Aí, criminalização total. Mas, porque dormiu 
na rede e o punho da rede estava em uma distância 
de 80cm e não de 1,2m, isso não pode ser conside-
rado crime e levar uma pessoa dessa para a cadeia.

Senador Cristovam Buarque, o brasileiro prima 
pelo bom senso. Nós precisamos tentar ajudar, pelo 
menos tentar ajudar, aqueles que produzem 9,7 do PIB 
no primeiro trimestre, que garantem a balança comer-
cial brasileira nas costas há 15 anos.

(Soa a campainha.)

A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – Isso 
não faz esses benefícios. Tudo isso que nós produzi-
mos não serve para disfarçar aqueles malfeitores de 
má fé, que praticam trabalho escravo. Não. Eu estou 
pedindo por aqueles que trabalham, que produzem 
neste País, que ajudam a economia e que são de boa 
fé. É desses que eu estou falando. São esses que eu 
quero defender.

Senador Cristovam Buarque, com a palavra, para 
um aparte.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Senadora Kátia Abreu, eu creio que não seria uma 
indiscrição – ou seria – dizer que, no começo deste 
ano, no meu aniversário, V. Exª me deu de presente um 
livro sobre a China. Espero que não se preocupe que 
eu diga isso. E uma das coisas que me impressionou 
nesse livro, Senador Sérgio, é como a China está se 
preocupando com a renovação da sua mão de obra, 
como está se preocupando com a reciclagem da mão 
de obra. Eu não vou entrar no discurso sobre a…

(Soa a campainha.)
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O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
… exaustão física, que é aquela com que o Ministério 
do Trabalho tem-se preocupado, que é uma exaustão 
contra a qual a gente deve lutar. E V. Exª também luta 
e defende. Mas é uma exaustão do século XIX, até do 
século XX. Eu quero falar de uma outra exaustão e pedir 
a sua compreensão como Senadora e como Presidente, 
Líder da CNA. É a exaustão do conhecimento. A gente 
está esquecendo que as pessoas ficam exaustas, ainda 
que descansadas, porque o conhecimento está indo 
embora, porque o que a gente precisa de conhecimento 
é um outro. Por exemplo, um trabalhador analfabeto, 
hoje, mesmo que ele não esteja exausto fisicamente, 
mesmo que a gente deixe ele trabalhar poucas horas, 
dê sábado e domingo, ele está exausto, porque não 
há mais como ter trabalho para analfabetos. Eu vou 
contar uma história que tem a ver com o setor rural, 
mas diferente daquele com que a senhora, em geral, 
lida. Eu estava, uma vez, numa cidade de Alagoas, e, 
num pequeno restaurante, me levaram dois senhores 
e me disseram: “Esses dois senhores pediram para 
conhecê-lo, porque eles vieram investir em Alagoas, e 
querem conhecer o senhor”. Sentaram, e eu perguntei: 
“Vocês vão investir?” Ele disse: “Não, não vamos mais”. 
Eu perguntei o porquê, e eles disseram: “Nós viemos 
de Portugal” – eram empresários portugueses – “in-
vestir, mas não encontramos mão de obra qualificada 
em Alagoas”. Eu perguntei o ramo deles, e eles dis-
seram: “Nós temos criação de cavalos”. Eu, então – o 
que nem deveria ter feito, como pessoa que defende a 
educação –, brinquei, dizendo: “Qual é a especialida-
de que vocês precisam para os vaqueiros de vocês?” 

(Soa a campainha.)

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Eles disseram: “Nós não trabalhamos com vaqueiros. 
Nós só trabalhamos com veterinários, porque os nos-
sos cavalos custam R$4 milhões. A gente não deixa 
na mão de uma pessoa que não tenha o conhecimento 
necessário e que não seja capaz de ler a bula do re-
médio em inglês, porque os remédios são importados. 
Vamos ter um ou outro trabalhador manual, mas nós 
não encontramos 12 veterinários capazes de trabalhar 
no nosso empreendimento”. Veja: setor rural, criação 
de cavalos. Isso está valendo, hoje, para tudo. No ramo 
com que a senhora tanto lida, da soja, hoje, para dirigir 
um daqueles tratores, precisa de uma especialização. 
Um analfabeto tem dificuldade profunda e dificilmente 
consegue usar os equipamentos de informática, até o 
que há diante do – chamemos – motorista, porque a 
palavra tem que ser outra. Motorista é uma coisa do 
motor, e não é mais motor...

(Soa a campainha.)

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – ... 
que ele está fazendo ali. Ele está fazendo ali um traba-
lho digital. Ele nem é mais operário, nem é mais mão 
de obra; ele é um operador. Não usa mão; ele usa o 
dedo. Então, eu creio que nós precisamos continuar 
com a preocupação em relação à exaustão física, mas 
nós estamos atrasados. Estamos atrasados porque não 
estamos pensando na exaustão do conhecimento; não 
é a exaustão mental, não, de quem trabalha aqui e fica 
cansado mentalmente. Não! É o conhecimento que 
está indo embora, porque está surgindo o novo que a 
gente não pega. E, para concluir, digo que eu gosta-
ria de ver seu apoio... Discutir, antes, com a senhora, 
não pedirei o apoio. Eu coloquei um projeto que dá a 
cada trabalhador alguns dias por ano ou pode ser até 
algumas semanas a cada tantos anos para que ele 
possa se reciclar. O tempo para a reciclagem hoje é 
tão importante quanto o tempo de férias. 

(Interrupção do som.)

(Soa a campainha.)

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
As férias eliminam a exaustão física e mental, mas 
não trazem conhecimento novo. O conhecimento novo 
só vem por um processo de formação. Eu nem uso 
mais a palavra treinamento, que é uma coisa antiga. 
Por que a gente não cria uma legislação que permita 
ao trabalhador ter um tempo livre a cada tantos anos 
que seja para ele se reciclar? Um professor universi-
tário a cada tantos anos tem um tempo de sabatina 
para que ele se recicle. Hoje, a reciclagem não é algo 
só para professor universitário... Primeiro, é de todo 
o professor; segundo, de todo o trabalhador. Eu que-
ria, um dia, discutir esse projeto de lei, porque muitos 
empresários não entenderam. Meu querido amigo, o 
colega Armando Monteiro, por exemplo, por quem eu 
tenho uma relação muito especial, sobretudo por ser 
pernambucano e por relações até, indireta, de familia-
res – não por sermos parentes, mas... 

(Soa a campainha.)

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – ... 
por eu ter sido professor dos familiares dele quando 
muito jovens. Ele mesmo fica em dúvida e resiste, con-
siderando que isso vai dar prejuízo ao setor industrial. 
Eu creio que dá prejuízo ter trabalhador despreparado. 
Isso, sim, é o prejuízo grande. Aumentar o custo de 
produção para dar formação reduz o custo de correção 
dos desastres provocados pela falta de formação. Eu 
queria ver se a CNA não topa um dia conversar sobre 
essa possibilidade de lutarmos contra a exaustão do 
conhecimento do nosso trabalhador por falta de forma-
ção e reciclagem a cada tempo determinado. É isso o 
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que queria dizer e a parabenizo pelo discurso. Eu sou 
radicalmente envolvido na luta contra o trabalho escra-
vo, mas acho que o seu discurso é perfeitamente coe-
rente na medida em que não quer trabalho escravo...

(Soa a campainha.)

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – ... 
que existe sim, a senhora sabe que existe em alguns 
setores, em alguns lugares, especificamente... Não por 
setor, mas pessoas, e nós temos de lutar contra isso. 
Mas precisamos definir bem certas características que 
definem o trabalho escravo. Quanto a isso, eu estou 
totalmente de acordo. Eu considero uma das coisas 
que pode ser chamada escravidão o fato de usar o tra-
balhador, e, quando ele não tem conhecimento para 
novas técnicas, a gente o joga fora, quando poderia 
perfeitamente tê-lo reciclado, preparado para um novo 
conhecimento. Era isso, Senadora.

A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – Obri-
gada, Senador Cristovam Buarque, a sua participação 
sempre enriquece o debate.

Eu vou dar uma opinião um pouquinho diferen-
te do senhor e um pouquinho diferente do Armando 
Monteiro. Eu lhe garanto que os empresários não pre-
cisam ter a obrigatoriedade do horário. Os empresá-
rios – produtores rurais ou de cidade – estão ávidos 
por treinamento...

(Soa a campainha.)

A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – ... dos 
seus trabalhadores. As empresas maiores, mais ricas, 
elas mesmas, contratam as pessoas, os técnicos, e 
fazem treinamento sistemático. O grande problema 
são os pequenos e os médios. Os urbanos, nós te-
mos um trabalho extraordinário do Sebrae, que ajuda 
muito no treinamento de trabalhadores na micro e pe-
quena empresa, mas nós temos um produtor rural e 
um empresário médio que, às vezes, ficam um pouco 
fora do alcance. 

Eu vou dar um exemplo no setor rural: o nosso “S” 
Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) trei-
na um milhão de pessoas por ano. A Presidente Dilma 
um dia me perguntou: “Quanto seria necessário treinar 
por ano?”. Seis milhões. Eu tenho a demanda, tenho 
know-how, o Senar, tenho competência e eficiência 
para fazer, mas os recursos do Senar, sozinhos, não 
dão conta de atender à demanda dos patrões e dos 
trabalhadores, sendo que, desse um milhão de pes-
soas que nós treinamos, muitos são repetidos, que já 
fizeram no ano passado, fazem de novo, fazem duas 
vezes por ano. Então, nem podemos dizer que é um 
milhão de pessoas diferentes, pode ser que sejam 700 
milhões de pessoas diferentes, mas que outros copiam 
e fazem dois, três cursos. Então, o que complementou 

e está nos ajudando muito? O Pronatec, do MEC. Foi 
feito um modelo para os “S”, a indústria, o comércio, 
os serviços, o transporte e para o rural. 

Nós estamos fazendo qualificação no ensino mé-
dio brasileiro, nas escolas públicas do ensino médio. 
No setor rural brasileiro inteiro, nós fizemos no ano 
passado com 26 milhões de jovens do ensino médio, 
com 160 horas de treinamento para o campo na ativi-
dade que eles escolheram. Este ano, nós vamos fazer 
quase o dobro disso, e recursos de parceiros como o 
Sebrae, unindo as nossas forças com algumas coope-
rativas, com algumas empresas do agro que também 
nos ajudam, inclusive com máquinas para servir de 
treinamento e de instrumento para realizar os cursos. 
Então, isso não pesa para ninguém. O que nós preci-
samos ter, cada vez mais, são mais recursos para a 
educação, para que as pessoas possam se qualificar. 

Um fazendeiro amigo meu, de Lucas do Rio Verde, 
Mato Grosso, que pratica a agricultura de precisão, o 
chefe da oficina dele, das máquinas de agricultura de 
precisão, está ganhando R$23 mil por mês. Simples-
mente é o mercado. Ele é único na região, praticamente. 
São pouquíssimos treinados para isso. Então, esse é 
um exemplo que demonstra o quanto a mão de obra 
ainda precisa ser qualificada no Brasil, e essa exaus-
tão do conhecimento precisa ser finalizada. 

Eu fiz um programa de extensão rural no Tocan-
tins, no Bico do Papagaio, para quatro mil famílias da 
classe D e E, e cinco mil para produtores de leite, para 
nós virarmos o jogo...

(Soa a campainha.)

A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – ... 
Rapidamente. Todos escrevendo, pelo Estado inteiro, 
para participar do programa. Então, as pessoas estão 
querendo isso, Senador. Elas precisam disso. Isso é 
muito importante. Estou à sua disposição para o de-
bate todas as vezes que o senhor assim entender que 
é útil que a CNA participe, nós temos todo o prazer 
para isso. Queria que o senhor conhecesse profunda-
mente o Senar e as atividades que a gente tem feito 
por lá, o quanto nós temos implementado e crescido 
nos últimos anos. 

Mas eu, para finalizar o meu pronunciamento, 
gostaria de ainda tocar num ponto importante. Uma 
iniquidade, uma injustiça, num país onde a seguran-
ça jurídica, onde o Estado de direito foi uma opção do 
Brasil. Eu vou explicar como acontece: o Ministério do 
Trabalho chega à minha propriedade rural e vai fisca-
lizar. Em determinado momento, com esses conceitos 
que são vagos, ele vai decretar: na sua fazenda está 
sendo praticado trabalho escravo. Eu tenho direito de 
recorrer administrativamente, o meu processo vai para 
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a mão daquele mesmo que já me condenou. Ele me 
condena novamente, 99,9% dos casos. Naquele mo-
mento – aí que vem a iniquidade, aí que vem a injus-
tiça –, naquele momento, esse produtor rural vai para 
a lista suja do Ministério do Trabalho. Isso se chama 
transitado em julgado administrativo. É uma inovação 
brasileira, atacando frontalmente o Estado de direito 
e a ordem. Porque eu tenho o direito de me defender. 
É assim a Justiça brasileira, é assim a Constituição. É 
uma cláusula pétrea. Todos têm direito à Justiça, e à 
Justiça célere. Por que é que a palavra daquele auditor 
tem mais fé do que a minha, que sou produtora rural? 
Ele não pode se equivocar? Ele não pode estar sen-
do manipulado pela corrupção? Ele pode estar sendo 
manipulado por uma questão ideológica? 

Eu tenho o direito de me defender. O Estado bra-
sileiro precisa me dar isso. O produtor é desmoraliza-
do na Internet, com o seu nome já grifado como uma 
pessoa que pratica trabalho escravo. Se ele produzir 
álcool, ele não pode vender para a Petrobras. Se ele 
produzir grãos, as traders estão proibidas in off de 
comprar, pelo Ministério Público. Os frigoríficos não 
compram carne desse produtor. Ele está um homem 
aniquilado – aniquilado! –, porque, infelizmente, nós 
temos Justiça no Brasil, só não temos Justiça célere. 
É ainda um aprimoramento que nós precisamos ter.

A partir da denúncia, o Ministério Público do Tra-
balho faz com que aquele patrão demita todos os seus 
funcionários e que pague todas as multas e tudo que 
eles encontrarem. Questão administrativa, está certo. 
Se houver coisa errada, tem que estar certa, tem que 
corrigir.

Eu vi o Ministério Público do Trabalho demitir 
2.300 trabalhadores numa usina de açúcar e álcool no 
Pará. Todos – eu fui com mais oito Senadores – tinham 
cartão eletrônico do banco. Todos. Uma fazenda que 
não era luxuosa, mas onde moravam os três rapazes 
donos, com as esposas e os filhos, estudando na mes-
ma escola dos filhos dos trabalhadores.

Há exageros? Vamos procurar. Vamos criminali-
zar. Vamos atrás, igual se faz com bandido. Agora, nós 
não podemos acusar uma pessoa antes que transite 
em julgado.

Agora, o que acontece posteriormente? Esse 
processo vai para o Ministério Público Federal, para 
poder investigar o crime.

(Interrupção do som.)

A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – Peço 
só mais dois minutos, Presidente. Desculpe.

Meus funcionários já foram demitidos. Eu estou 
proibido de vender. Aí, vai para o Ministério Público 
Federal, para começar a investigação. O Ministério 

Público Federal chama a Polícia Federal: “Vá lá inves-
tigar o Sr. João”. Aí a Polícia Federal responde o que 
respondeu no relatório da Armênia: “Eu não consigo 
encontrar provas, porque a lei é vaga.” Eu não sei o 
que é degradante. Eu não sei o que é exaustivo, porque 
não está na lei. Como é que eu vou chegar lá e dizer: 
descumpriu, porque eram duas horas, nove horas, dez 
horas, e descumpriu?

Então, no relatório dessa senhora, a Armênia, é 
isto que ela está falando. E as provas? E o meu nome 
na lista suja, no computador, como patrão escravo, e 
a minha fazenda aniquilada. E os trabalhadores fora.

Então, é nesse ponto que eu rogo ao Congresso, 
que nunca faltou ao povo brasileiro, que nós possamos 
dar aos produtores – aliás, o único setor, vamos falar 
a verdade, da atividade econômica que, de fato, está 
dando certo no Brasil –, nós merecemos essa consi-
deração aos produtores rurais, dar a eles o direito de 
defesa, dar a eles o direito à inocência, dar a eles o 
direito, primeiro da inocência, para depois condenar, 
e não o contrário. Condeno, criminalizo, e você é que 
vai provar que é inocente. Eu acho que nós não me-
recemos isso. 

E quero dizer que todas as vezes que aqui eu 
precisar vir conversar com os meus colegas, eu virei, 
sem nenhum constrangimento, apesar de que alguns 
blogues, alguns sites anônimos, de pessoas de má-fé, 
tentam praticar aquele método antigo nazista, covarde: 
repetir, repetir, repetir, para fazer virar verdade. Como, 
por exemplo, Senador Cristovam, todos os dias eles 
repetem isto, e quem está nas redes sociais não tem 
obrigação de saber se é verdade ou mentira e se esse 
blogue é um blogue anônimo, covarde e mentiroso: 
“Kátia Abreu foi denunciada recentemente por trabalho 
escravo, crime ambiental e grilagem de terras.” 

Vocês já ouviram falar isso em algum jornal de-
cente deste País? Na Folha, no Estadão, em O Globo, 
no Correio Braziliense? Vocês já ouviram, algum dia, 
falar isto, que eu fui condenada por trabalho escravo? 
É isso que eles repetem de mim todos os dias. Pois 
podem repetir todos os minutos, que eu volto à tribu-
na com a minha consciência tranquila, para defender 
aqueles que merecem, que são trabalhadores de boa-
-fé, que são pessoas que trabalham por este Brasil. E 
não vão me calar por causa dessas insinuações. E isso 
pode se espalhar nas redes. Tenho uma coisa muito 
maior do que rede, tenho uma coisa muito maior do 
que calúnia, que é Deus, e é Nele que eu confio e no 
Espírito Santo, que está ao meu lado todos os dias. 
É nisso que eu confio, no Congresso Nacional e na 
bondade do povo brasileiro. 

Muito obrigada a todos pela atenção. 
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Parabéns, Senadora Kátia Abreu, pelo pro-
nunciamento esclarecedor à população brasileira e, 
também, aos membros do Congresso Nacional. 

Como próximo orador inscrito, numa permuta 
com o Senador Bendito de Lira, convido o Senador 
Paulo Paim, para o seu pronunciamento, pelo tempo 
regimental. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Sérgio Souza, ontem e anteontem, esta Casa votou 
a PEC nº 20, relatoria de V. Exª, fazendo com que as 
votações no Parlamento sejam abertas, não secre-
tas. Eu só peço a V. Exª, o mais rápido possível, que 
possamos registrar que essa decisão do Parlamento 
repercutiu em todo o País.

Jornal O Globo: Fim do voto secreto no Congresso 
avança. Correio Brasiliense: Senado apressa o fim do 
voto secreto. O Estado de São Paulo: Senado aprova 
fim do voto secreto na CCJ. O Estado de Minas: Mais 
veloz que o plebiscito. Diário de Pernambuco: CCJ no 
Senado aprova o fim do voto secreto. O Sul, Porto Ale-
gre: Senado aprova proposta que elimina voto secreto 
no Congresso. Correio do Povo, Porto Alegre: Comis-
são aprova fim de voto secreto. Agência Senado: Na 
CCJ é aprovado o fim do voto secreto. CBN: Comissão 
aprova fim do voto secreto. Jornal do Brasil: CCJ do 
Senado aprova fim do voto secreto. Veja: Comissão 
do Senado aprova fim do voto secreto. Agência Bra-
sil: CCJ no Senado encaminha ao plenário PEC pelo 
fim do voto secreto. CCJ aprova fim do voto secreto 
no Congresso. Folha de S. Paulo: Senado aprova fim 
do voto secreto. Terra: CCJ do Senado aprova fim do 
voto secreto. Tribuna do Norte, Natal: Senado acelera 
fim do voto secreto. O Povo, Fortaleza: CCJ aprova fim 
do voto secreto...

Senador Sérgio Souza, li só alguns dos jornais. 
A repercussão do seu relatório foi enorme em todo o 
País. As redes sociais, como dizemos, “bombaram” em 
todo o País pedindo: voto secreto, fim já! Votem, Srs. 
Senadores e Deputados.

Eu apenas levanto esses dados para mostrar...
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Senador Paim, no meu perfil no Facebook, na 
front page,...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – V. Exª, 
como Relator da matéria, faz aparte na hora que quiser.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – ...mais de 20 mil pessoas tiveram acesso ao 
conteúdo. Normalmente é muito mais baixo o acesso 
às matérias que eu coloco. Então, realmente isso mos-
tra que há um interesse geral da sociedade brasileira.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
bem. Está aqui conosco o Moacyr, que é o Secretá-
rio Geral da Nova Central Sindical de Trabalhadores, 
e ele também me disse que a repercussão entre os 
trabalhadores é enorme. 

E ele também me disse que a repercussão entre 
os trabalhadores é enorme, e que no dia 11, agora, 
esse é um dos pontos da pauta que as centrais vão 
colocar nas ruas: o fim do voto secreto.

Sr. Presidente, eu vi alguns argumentos que me 
obrigam aqui rapidamente a pontuar. Primeiro: quem 
tem medo de, no voto aberto, escolher uma autorida-
de? Eu acho que nenhum Senador tem. Isso não é 
preocupação. O Senador tranquilo do dever cumprido, 
da sua vida ilibada, que preocupação ele vai ter de 
escolher uma autoridade, seja ministro do Supremo 
Tribunal ou do STJ, não importa. Eu tenho certeza de 
que o ministro, para chegar lá, não vai retaliar alguém 
que lá, em uma certa votação um dia, entendeu que 
ele não seria a pessoa mais preparada para aquele 
cargo. Seria um contrassenso, seria um absurdo.

E lembrar, rapidamente, por exemplo, os Esta-
dos Unidos da América. Sabe como é que se elegem 
lá os membros da Suprema Corte, Moacir? Pelo voto 
aberto. Pelo voto aberto! Televisão para todo o país 
transmitindo; são escolhidos os membros da Suprema 
Corte pelo voto aberto. 

Apreciação de veto também nos Estados Uni-
dos: voto aberto. Qual é o problema? E lá só há dois 
partidos – em tese dois partidos: Democratas e Re-
publicanos. Eles votam cada um nas suas posições e 
acabou. Não há porque esconder o voto. 

O Brasil, que hoje é considerado já a 5ª, 6ª eco-
nomia do mundo, não pode ficar em uma posição tão 
atrasada de medo do Executivo ou com medo do Judi-
ciário. Eu sei que aqui ninguém tem medo. Não é essa 
a questão. Eu tenho certeza absoluta de que essa não 
é a questão, não são esses os argumentos que alguém 
poderá colocar para ser contra o voto aberto.

A população nos passa uma procuração e nós 
temos de prestar contas do nosso trabalho. Como é 
que tu prestas conta? Somente no voto aberto. Como 
é que a população vai saber como é que a gente age 
aqui dentro? Eu posso até dizer que votei assim ou as-
sado, mas qualquer um da população vai dizer: como 
é que eu vou saber, se o voto foi secreto.

Então, eu estou muito tranquilo. E alguns me di-
zem: não, mas e os vetos? E eu chego a dizer o seguin-
te: eu estou aqui há 26 anos. Não dá para contar nos 
dedos, dos milhares de vetos que foram apreciados, 
quantos foram derrubados. Eu não me lembro. Estou 
me lembrando de um só, que foi aquele dos royalties, 
que foi mais recente, porque era uma questão regio-
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nal. E cada um fazia questão de abrir o voto, inclusive. 
Ai daquele que não abrisse o voto. Então não foi voto 
secreto, porque todos nós abrimos o voto. O pessoal 
do Rio de Janeiro fez questão de dizer que votou de 
forma aberta. Eu, do Rio Grande do Sul, fiz questão 
de dizer que votei na minha posição de forma aberta. 

Eu cheguei a lembrar, num debate que tive hoje, 
que houve uma oportunidade, e todo mundo sabe que 
isso já passou, é coisa do passado, e para mim é um 
marco, mas o que passou, passou, mesmo no impe-
achment de um Presidente, como houve na época. 
Por que o impeachment aconteceu? Porque o voto 
foi aberto. Ibsen Pinheiro era o Presidente da Câma-
ra dos Deputados; eu estava lá. Ele chegou e disse: 
cada Parlamentar abra o seu voto. Se não fosse isso, 
não tinha acontecido o impeachment, ninguém tem 
dúvida quanto a isso. Eu não tenho; eu estava lá e 
acompanhei. Acompanhei gente que, até dez minutos 
antes, tranquilamente, dizia: ninguém vai saber o meu 
voto, vou votar assim. E, na hora H, quando o voto foi 
aberto, foi para a tribuna e disse: em nome dos meus 
filhos, em nome da minha família, do meu avô, do meu 
bisavô, voto pelo afastamento. 

Então, não dá para a pessoa dizer uma coisa e 
fazer outra, principalmente em veto. 

O camarada que é mal-intencionado tem a opor-
tunidade de negociar com os dois lados. Ele chega 
para o Moacir, da Nova Central, e diz: Moacir, nessa 
questão dos trabalhadores, eu voto contigo. E chega 
para o outro lado e diz o seguinte: fica tranquilo que 
eu votarei contigo. Ele ganha dos dois lados, ele fatu-
ra dos dois lados em cima até de um mau-caratismo. 

Agora, se o voto é aberto, ninguém vai duvidar 
de ninguém, porque a mim também podem pergun-
tar: como é que você votou? E eu dizer: votei assim. 
Mas, como é que eu vou saber? Não vai saber nunca 
como é que votei. 

Por isso que num Estado democrático de direito, 
eu não vejo sentido nenhum no voto secreto, nenhum 
mesmo! 

Por isso, Sr. Presidente, vamos voltar novamente 
a este tema. Claro que vamos aprofundar. 

Eu mandei fazer um levantamento, Sr. Presidente, 
– Senador Sérgio Souza, V. Exª, que é relator – aqui na 
Casa. Eu pedi, ano por ano, para não ficar um discurso 
fácil, que se levantasse o número de vetos que foram 
apreciados, o número de vetos que foram derrubados, 
para se ter um quadro de todos os anos. Peguei da 
Constituinte para cá, só para termos um quadro, para 
ver o que aconteceu. Vamos ver que foram milhares de 
vetos apreciados e praticamente nenhum derrubado.

Mas, termino, Sr. Presidente, fazendo uma leitu-
ra rápida, se V. Exª me permitir. Eu recebi uma carta 

muito, eu diria, sentimental, de um cidadão do Rio 
Grande. Vou ler rapidamente a carta dele, porque na 
carta a gente é muito mais rápido do que no improviso:

Pelotas, 21 de junho de 2013.

Exmo. Sr. Senador Paulo Paim, muitas foram 
as vezes em que pensei em lhe escrever. Não 
o fiz por sempre acreditar que dificilmente um 
Senador teria tempo para ler.
Porém, hoje, após assistir pronunciamento seu 
na tribuna do Senado, entre os tantos que já 
ouvi, resolvi finalmente fazê-lo.
Gostaria que V. Exª soubesse da minha eterna 
compreensão e admiração pelo seu trabalho, 
sendo, além de tudo, alguém que, além de 
ter votado [aqui ele abriu o voto] em V. Exª, 
também, no meio que frequento, sou sempre 
alguém que o admira. Apesar de meu pai ha-
ver me ensinado sempre, sempre que decla-
rações como essas não deveriam ser feitas a 
um político.
Admiro-o pelas bandeiras que defende e, aci-
ma de tudo, por sentir coerência entre discurso 
e prática, sinceridade e vontade ferrenha de 
servir à população que lhe confiou o seu voto.
Entre as bandeiras das quais falo, estão: a 
defesa dos aposentados, a busca pela de-
saposentadoria, que muito me interessa, já 
que sou aposentado há 18 anos e continuo 
trabalhando, descontando para a Previdência 
o teto máximo.
Em mais um dos belos pronunciamentos seus, 
especialmente o que vi recentemente, quan-
do finalizou recitando o poema “Olha guri” [é 
um poema gaúcho], fiquei emocionado com a 
verdade que me passou. Pena que meus filhos 
não estivessem por perto para ver. [O poema 
diz:] “As lágrimas molhando o rosto desse ve-
lho pai”, já que um dia se foram em busca de 
seus sonhos e hoje um desses meus filhos é 
professor (classe sofrida) lá em Bagé. O outro 
é técnico em eletromecânica e foi líder sindical, 
foi militante em Farroupilha. Felizmente, ainda 
temos uma filha por perto, tentando realizar 
seus sonhos aqui mesmo por Pelotas.
O verdadeiro motivo, Senador, pelo qual escre-
vo é ter ouvido no seu discurso de ontem algo 
sobre a dificuldade no surgimento de novas 
lideranças nos movimentos, a partir do que 
estamos vendo nas ruas. O que é uma verda-
de, pois os líderes de outrora hoje, em grande 
parte, estão no Congresso Nacional ou estão 
participando do Governo. Pena que não tenha-
mos multiplicado mais líderes, Senador Paim.
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Hoje sou diretor de um hospital filantrópico, 
mais precisamente o Hospital Universitário São 
Francisco de Paula, órgão auxiliar da Universi-
dade Católica. Como líder desse hospital, tenho 
buscado incessantemente, junto à Federação 
das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, 
uma solução para os inúmeros problemas que 
a saúde apresenta [voz das ruas], pois há qua-
tro anos não temos reajuste na tabela do SUS. 
Lembro que as Federações das Santas Casas 
e Hospitais Filantrópicos existem em todos os 
Estados do Brasil, que existe uma Comissão 
Parlamentar Pró-Saúde, liderada pelo Deputa-
do Antônio Britto, da Bahia, que existe também 
uma Comissão Parlamentar na Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul 
e que outras Comissões estão se formando 
nas Câmaras Municipais de Vereadores. Todas 
estas Comissões vêm se reunindo, estando 
em Assembleias Permanentes na busca de 
soluções definitivas para a questão da saúde. 
Mobilização de lideranças na área da saúde 
existe e não são raras as vezes em que esti-
vemos em reuniões na CMB e na ABRAUHE 
e até no Congresso Nacional levando nossas 
reivindicações, ouvindo discursos e promes-
sas as quais ainda esperamos a realização. Aí 
me vem a pergunta: falta liderança? Ou falta 
vontade política?O que ainda nos mantém de 
portas abertas? Será que são Emendas Par-
lamentares de Deputados Federais e Estadu-
ais da nossa região, destacando Deputados 
Federais Fernando Marroni e Afonso Hamm e 
Deputados Estaduais Miriam Marroni, Nélson 
Härter e Pedro Pereira, mesmo que muitas 
vezes não conseguimos acessar estas verbas 
devido a falta de certidões negativas, em virtu-
de da grande dívida que o Hospital contraiu ao 
longo dos anos para manter as portas abertas 
à população carente de seus serviços A função 
de Diretor de Hospital é uma função de risco 
permanente, pois muitas vezes terminamos 
colocando nosso pequeno patrimônio fami-
liar adquirido com nosso suor como garantia 
junto a instituições bancárias e fornecedores, 
a fim de honrar compromissos como salários, 
materiais, medicamentos e outros Que bom 
que V. Exª. também empunhasse a “bandeira 
da Saúde”, pois quem sabe assim tenhamos 
finalmente uma solução. Do contrário, pode ter 
certeza, haverá muitos hospitais fechando, o 
que seria um caos. Grande é minha esperança 
– Sr. Senador – de que leia esta minha carta, 

se puder da tribuna, interesse-se por o pedi-
do e, quem sabe, nos brinde com uma visita 
aqui no nosso hospital, aqui na nossa cidade. 
Sr. Senador, permita-me um grande abraço, 
na esperança de dias melhores para a saúde 
[repito voz das ruas] para todos nós brasileiros, 
através da luta diária de quem, como V. Exª e 
seus pares nos passa a confiança no que diz 
e faz por nosso tão amado País.

Essa foi a carta que ele liberou naturalmente que 
eu dissesse o nome e aqui eu termino, Sr. Presidente, 
do Sr. Valdir Schafer, Diretor-Geral do HUSFP.

Sr. Presidente, essa é a carta, agradeço a tolerân-
cia de V. Exª e espero que todos tenham compreendido.

Eu, muitas vezes, fico aqui até 10 horas, 11 horas 
da noite, espero todo mundo falar. Hoje, permutei – e 
agradeço ao Senador Benedito de Lira, que permutou 
comigo – para que eu pudesse comentar (...)

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – (...) a 
importância do fim do voto secreto e fazer essa ho-
menagem a esse cidadão que pede socorro também 
na área da saúde.

Obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Obrigado, Senador Paulo Paim. 
Todos nós sabemos da importância de avançar-

mos neste momento, no momento em que a socieda-
de brasileira, aquela que nós achávamos que estava 
alienada, alheia aos problemas nacionais, se levanta 
como um gigante e vai às ruas, vai, através das redes 
sociais, através dos movimentos, através das suas ma-
nifestações, dizer que quer um país melhor, um país 
mais equilibrado, uma vida mais barata, uma qualida-
de de vida melhor. 

Precisamos avançar, e nós temos um papel, aqui 
no Congresso Nacional, como Senadores da Repúbli-
ca, como Parlamentares, Deputados, de aprovar as leis 
sugeridas por iniciativa popular, por Parlamentares e 
também pelos Poderes Executivo e Legislativo.

E eu acredito que o momento que vivemos, no 
Congresso Nacional – e fico muito feliz por estar aqui 
exatamente neste momento –, é um momento de trans-
formação, é um momento que aquilo que estava ador-
mecido nas gavetas, nos porões do Congresso Nacional 
e que não era pauta inicial, não era prioridade, passou 
a ser prioridade, como a questão do voto secreto.

Como disse a V. Exª, não tenho, no perfil do Fa-
cebook, um hábito de ter tantos acessos, como houve 
agora, de pessoas, mais de 20 mil pessoas, que tiveram 
acesso a essa notícia do fim do voto secreto, que foi a 
aprovação, na Comissão de Constituição e Justiça on-
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tem e também a aprovação, pelo Plenário do Senado 
Federal, do requerimento para a quebra do interstício.

Parabéns pela iniciativa de V. Exª, por ser o autor 
dessa Proposta de Emenda Constitucional.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Cumpri-
mento V. Exª que fez um relatório magnífico. 

Parabéns, Senador Sérgio Souza!
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Obrigado. 
Boa noite a V. Exª. 
Com a palavra, pela Liderança, o Senador Wil-

der Morais.
O SR. WILDER MORAIS (Bloco/DEM – GO. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs Senadoras, Srs. Senadores e todos que nos assis-
tem pela TV Senado e nos ouvem pela Rádio Senado, 
tenho observado atentamente todas as reivindicações 
e manifestações que ocorreram no Brasil.

Essa participação popular nos debates do País 
enriquece e fortalece a democracia. E é essa mensa-
gem clara que nós, políticos, temos que ouvir e, mais 
do que isso, atender.

Agora, Srªs e Srs. Senadores, penso que é ignorar 
a vontade popular não ouvir o clamor das ruas quan-
do apresentamos como solução para os manifestos 
apenas a reforma política e a contratação de médicos 
formados fora do País. 

Eu vi a população nas ruas gritando não pelo voto 
direto, não pelo voto distrital ou misto, não vi sequer 
manifesto para debate financeiro público ou privado 
para campanhas políticas, não vi ninguém protestar 
pelo fim das coligações partidárias.

O que eu vi, Srªs e Srs. Senadores, foi a popula-
ção pedindo hospitais padrão FIFA, eu vi manifestação 
pedindo escolas padrão FIFA, transporte público de 
qualidade, segurança e fim da corrupção.

Vi a população pedindo serviços básicos em tro-
ca dos impostos que pagamos, que, por sinal, é uma 
das maiores cargas tributárias do mundo. Mas, mesmo 
com uma carga tributária tão elevada, o brasileiro não 
conta com qualidade nos serviços públicos. 

E a culpa disso, como Senador, tenho certeza, 
está na União, que insiste em concentrar nela todos 
os recursos. Hoje a União fica com mais de 70% de 
todos os impostos arrecadados, e os Estados e Muni-
cípios ficam à míngua, com o pires na mão. E quando 
os Estados e as cidades não têm recursos quem so-
fre é o povo com a saúde pública que não trata com 
dignidade, com as escolas que não educam, com um 
transporte público que humilha, com uma infraestru-
tura insuficiente.

Eu cheguei aqui, Presidente, há pouco tempo na 
política, vim da iniciativa privada, e ainda não consegui 

entender o Governo que não se reúne frequentemente 
com seus Ministros, por que a lentidão e o excesso de 
burocracia. E eu me pergunto: é vaidade da União? Por 
que o Governo Federal submete os entes federados 
a este tratamento?

O próprio Presidente Sarney disse, em seu últi-
mo pronunciamento no exercício da Presidência des-
ta Casa, que “nós temos caminhado para um Estado 
unitário” e o quanto isso é maléfico para o País.

Então, Srªs e Srs. Senadores, mais do que dis-
cutir se esse plebiscito tem que ser de iniciativa do 
Congresso ou do Executivo, precisamos debater o 
seu conteúdo. Por que não colocamos nesse plebis-
cito a opção de a população definir se o dinheiro que 
ela paga através de impostos ficará na sua cidade, no 
seu Estado ou concentrado na União?

Por que não questionamos se a população acha 
correto gastarmos somente 3% do nosso PIB em in-
vestimento e mais de 20% no custeio de nossos 39 
Ministérios?

Por que não propomos nesse plebiscito a criação 
de um patamar mínimo para que seja investido em infra-
estrutura de transporte coletivo, na saúde pública, onde 
o povo está morrendo, na educação e na segurança 
pública? E que esses recursos sejam acompanhados 
de perto pela população, com transparência, através 
de um comitê público que envolva a sociedade civil.

Por que não propomos o fim das indicações polí-
ticas para as áreas técnicas de governo? Precisamos 
de técnicos competentes para as áreas estratégicas do 
País. Temos que ter profissionais recrutados a partir de 
análise curricular e pagos de acordo com o mercado. 
Não precisamos de cor partidária para o preenchimento 
de cargos importantes. Precisamos de técnicos sérios 
e competentes, como se faz na iniciativa privada.

As pessoas que trabalham no Governo não têm 
medo de ser demitidas, porque se escoram na indica-
ção política. E isso precisa ter um fim. Os servidores 
públicos precisam ser capacitados, treinados e avalia-
dos constantemente. Não podemos tratar a máquina 
pública como uma fonte de bondades, e sim como um 
ambiente de gestão de Estado, que só fará um bom 
serviço quando a gestão técnica sobrepuser a política, 
o que transformará o Estado em um eficiente prestador 
de serviços, pois colocar um político em uma função 
técnica é como colocar uma amigo sem qualificação 
para pilotar um avião. Isso não vai dar certo.

É devido à falta de competência do Estado, é 
por investimentos insuficientes em infraestrutura que 
estamos tendo o “pibinho”, o retorno da inflação e o 
crescimento da criminalidade.

O Governo tem prometido trazer 6.000 médicos 
do exterior para trabalhar nas regiões mais carentes.
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Reuni-me com o Presidente do Cremego em 
meu Estado, que me mostrou, de forma clara, que o 
problema do Brasil não é só a falta de médicos, e sim 
de estrutura na saúde pública.

Não podemos confundir médicos com curandeiros. 
Afinal, do que adianta um médico ir para uma cidade 
do interior do Brasil se lá não encontra a estrutura ne-
cessária para trabalhar?

É humilhante para o médico, que estuda por vezes 
mais de 10 anos, ir para uma cidade onde não pode 
praticar Medicina com qualidade.

Do que adianta o médico se não há o remédio, 
se não há leitos nos hospitais e se não temos apare-
lhos? Sem resolver esses gargalos, trazer médicos 
de fora do País, além de ser um desrespeito com os 
médicos brasileiros, demonstra a falta de planeja-
mento do Governo na saúde pública, pois não hou-
ve a preocupação de formar médicos em quantidade 
suficiente. Trazer médicos formados fora do País é 
mais uma ação paliativa que não atenderá o que a 
população precisa.

Acredito, Srªs e Srs. Senadores, que essas ques-
tões são de maior relevância e atendem os anseios 
do povo.

Acho louvável, ou melhor, necessária uma re-
forma política, mas, olhando para a história do Brasil, 
percebo que esse tema “reforma política” é algo pere-
ne. Já fomos regência, império, república velha, estado 
novo, democracia direta, fim da reeleição, retorno da 
reeleição, cláusula de barreira. Enfim, já passamos por 
incontáveis reformas políticas, e continuaremos esse 
debate, porque todo regime democrático é vivo e ne-
cessita, de tempos em tempos, ser reformado.

Agora, Srªs e Srs. Senadores, mais uma vez re-
pito: o que a população está pedindo é mais saúde, 
educação, transporte, infraestrutura, e não é com ple-
biscito que vamos resolver esses problemas.

O plebiscito vai ter um custo que dará para cons-
truir dezenas de hospitais e escolas, pois, segundo o 
TSE, o custo plebiscito é de mais de R$600 milhões. 
Será se o Brasil precisa desse custo? Afinal, está claro 
onde precisa ser investido.

Penso, Srªs e Srs. Senadores, que em breve 
ninguém mais irá querer ser prefeito ou governador, 
porque é frustrante para o gestor não ter condição de 
atender ao seu povo, é humilhante para o gestor só 
conseguir fazer as obras que o Governo Federal quer 
ou quando o Governo Federal quer. Ou mudamos essa 
realidade ou não conseguiremos dar a resposta que a 
população anseia.

Por tudo isso, Sr. Presidente, fica aqui o meu 
apelo e protesto pela necessidade de fortalecermos 
os Municípios, por uma reforma que distribua de forma 

eficiente e justa o dinheiro que o povo paga através 
dos impostos e pela necessidade de revisar de forma 
profunda o nosso pacto federativo. Pela mudança do 
nosso sistema tributário, não fazendo uma reforma tri-
butária só do ICMS, o que empobrece ainda mais os 
Estados e Municípios, mais sim uma reforma tributária 
ampla, que desonere também os impostos federais.

Por isso, mais uma vez repito, não é justo nem 
democrático o modelo que concentra todos os recur-
sos e decisões na mão da União. Precisamos dar aos 
Estados e Municípios condições para que eles pos-
sam investir na melhoria de vida do povo, pois é nos 
Estados e nas cidades onde o povo vive, lá estão os 
problemas. E é lá, e não na União, que devem estar 
concentrados os recursos para atender aos anseios 
do povo. E não é um plebiscito que atenderá aos an-
seios do povo, mas sim educação, saúde e infraestru-
tura da qualidade FIFA, como foram feitos os nossos 
estádios de futebol. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Meu muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Muito obrigado, Senador Wilder de Morais, que 
falou pela liderança do Democratas. 

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – A Presidência do Senado Federal recebeu o 
Ofício nº 276, da Senadora Lídice da Mata, referente 
ao Requerimento nº 357, de 2013, de missão, por 
meio do qual relata visita à República de Cuba, por 
indicação da Presidência, no período de 28 de abril a 
2 de maio de 2013.

O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.

É o seguinte o Ofício:

Ofício GSLMAT nº 276/2013

Brasília, 2 de julho de 2013

Exmº Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, venho enca-

minhar, em anexo, o relatório de viagem para desem-
penho de missão na República de Cuba, a convite da 
Assembléia Nacional Del Poder Popular de La República 
de Cuba, nos termos do Requerimento nº 357/2013, 
aprovado por deliberação plenária em 25 de abril do 
corrente ano.

Agradeço a designação de meu nome para re-
presentar o Senado Federal e integrar a comitiva de 
parlamentares que participou do evento.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de elevada estima e consideração. – Lídice da Mata, 
Senadora.
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – A Presidência do Senado Federal recebeu, por 
meio do Ofício nº 187/2013, Relatório de Viagem do 
Senador Eduardo Amorim, referente ao Requerimento 
nº 517, de 2013, de missão, no qual relata participação 
na XVII Conferência Nacional dos Legisladores e Le-
gislativos Estaduais-UNALE, na cidade de Recife-PE, 
realizada no dia 24 de maio do corrente ano. 

O ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 187/2013

Brasília, 02 de julho de 2013

Senhor Presidente,
Com referência ao Requerimento de nº 517 de 

2013, encaminho a Vossa Excelência relatório de mi-
nha viagem, como representante do Senado Federal 
na XVIII Conferência Nacional dos Legisladores e Le-
gislativos Estaduais – UNALE, na cidade do Recife-PE 
realizada no dia 24 de maio do ano em curso.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Amorim, 
Líder do PSC.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – A Presidência do Senado Federal recebeu, por 
meio do Ofício nº 186/2013, Relatório de Viagem do Se-
nador Eduardo Amorim, referente ao Requerimento nº 
518, de 2013, de missão, no qual relata participação na 
32ª Exposição Agropecuária Regional de Janaúba – MG, 
realizada no período de 5 a 10 de junho do corrente ano. 

O ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 186/2013

Brasília, 02 de julho de 2013

Senhor Presidente,
Com referência ao Requerimento nº 518 de 2013, 

encaminho a Vossa Excelência relatório de minha viagem 
como representante do Senado Federal na 32ª Expo-
sição Agropecuária Regional de Janaúba – MG, reali-
zada no período de 05 a 10 de junho do ano em curso.

Atenciosamente, Senador Eduardo Amorim, 
Líder do PSC.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão, nos termos do Re-
gimento Interno.

Sobre a mesa, propostas de emenda à Consti-

tuição que serão lidas. 

São lidas as seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – As Propostas de Emenda à Constituição que 
acabam de ser lidas estão sujeitas às disposições cons-
tantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

As matérias vão à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos. 

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 160 e 
161, de 2013, da Comissão de Desenvolvimento Re-
gional e Turismo, que comunicam a apreciação, em 
caráter terminativo, dos Projetos de Lei do Senado 
nºs 331, de 2006; e 491, de 2011, respectivamente.

São os seguintes os Ofícios:

Of.nº 160/2013-CDR/PRES

Brasília, 26 de junho de 2013

Assunto: Decisão Terminativa – Turno Suplementar.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no § 2º do art. 91, com-

binado com o art. 284 do Regimento Interno do Senado 
Federal, comunico a Vossa Excelência que em Reunião 
Extraordinária realizada nesta data, esta Comissão, em 
Turno Suplementar, adotou definitivamente o Substitu-
tivo do Senador Ruben Figueiró ao Projeto de Lei do 
Senado nº 331, de 2006, que “Acresce parágrafo único 
ao art. 48 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que 
regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, 
estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras 
providências”, de autoria da Senadora Roseana Sarney.

Respeitosamente, Senador Antonio Carlos Va-
ladares, Presidente da Comissão de Desenvolvimento 
Regional e Turismo – CDR.

Of. nº 161/2013-CDR/PRES

Brasília, 26 de junho de 2013

Assunto: Decisão Terminativa – Turno Suplementar.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no § 2º do art. 91, 

combinado com o art. 284 do Regimento Interno do 
Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que em 
Reunião Extraordinária realizada nesta data, esta Co-
missão, em Turno Suplementar, adotou definitivamente 
o Substitutivo do Senador Zezé Perrella ao Projeto de 
Lei do Senado nº 491, de 2011, que “Determina a re-
alização periódica de inspeções em edificações e cria 
o Laudo de Inspeção Técnica de Edificação (LITE)”, 
de autoria do Senador Marcelo Crivella.

Respeitosamente, – Senador Antonio Carlos 
Valadares, Presidente da Comissão de Desenvolvi-
mento Regional e Turismo – CDR. 

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Com referência aos Ofícios nº 160 e 161, de 
2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para in-
terposição de recurso, por um décimo da composição 
da Casa, para que as matérias sejam apreciadas pelo 
Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regi-
mento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 1.338, 
de 2013, na origem, do Presidente da Câmara dos De-
putados, que comunica a declaração de prejudicialida-
de do Projeto de Lei do Senado nº 43, de 2012, em 
razão de a matéria já estar contemplada em diploma 
legal (Lei nº 12.802, de 2012).

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 1.338/SGMP/2013

Brasília, 2 de julho de 2013

Assunto: Comunicação de declaração de prejudicia-
lidade do Projeto de Lei nº 4.482, de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, com fundamento 

no art. 163, inciso I, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, que declarei prejudicado o Projeto de 
Lei nº 4.482, de 2012 (PLS nº 43/2012), de autoria da 
Senadora Vanessa Grazziotin, que “Acrescenta §§ 1º 
e 2º ao art. 2º da Lei nº 9.797, de 6 de maio de 1999, 
para dispor acerca da técnica de reconstrução imediata 
da mama por meio de cirurgia plástica reparadora”, em 
razão de a matéria já estar contemplada em diploma 
legal (Lei nº 12.802, de 2012).

Atenciosamente, – Deputado Henrique Eduardo 
Alves, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – O Projeto de Lei do Senado nº 43, de 2012, 
vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 226, 
de 2013, do Primeiro-Secretário da Câmara dos De-
putados, encaminhando autógrafo do Projeto de Lei 
da Câmara nº 80, de 2005 (nº 3.482/2004, na Câma-
ra dos Deputados, da Deputada Raquel Teixeira), que 
institui o Dia Nacional da Matemática, sancionado e 
convertido na Lei nº 12.835, de 2013.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 226/13/PS-GSE

Brasília, 3 de julho de 2013

Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei san-
cionado

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, que o projeto de Lei nº 3.482, de 2004, da Câma-
ra dos Deputados (PLC nº 80/05), que “Institui o Dia 
Nacional da Matemática”, foi sancionado pela Excelen-
tíssima Senhora Presidente da República e convertido 
na Lei nº 12.835, de 26 de junho de 2013.



43084 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013

Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia 
da Mensagem e do texto da lei em que se converteu 
a proposição ora encaminhada.

Atenciosamente, – Deputado Marcio Bittar Pri-
meiro-Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – O Senado Federal recebeu o Aviso nº 90, de 3 
de julho de 2013, do Presidente do Banco Central do 
Brasil, em resposta ao Requerimento nº 365, de 2013, 
de informações, de autoria do Senador Benedito de Lira.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
ao requerente.

O Requerimento vai ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – O Senado Federal recebeu da Câmara dos De-
putados o Projeto de Lei da Câmara nº 47, de 2013 (nº 
4.264/2012, na origem), de iniciativa da Presidência da 
República, que institui a indenização devida a ocupante 
de cargo efetivo das Carreiras e Planos de Cargos que 
especifica, em exercício nas unidades situadas em lo-
calidades estratégicas vinculadas à prevenção, controle, 
fiscalização e repressão dos delitos transfronteiriços.

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – O Projeto de Lei da Câmara nº 47, de 2013, 
vai às Comissões de Assuntos Econômicos; e de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – O Senado Federal recebeu da Câmara dos 

Deputados o Projeto de Lei da Câmara nº 48, de 

2013 (nº 3.192/2012, na Casa de origem, da Deputa-

da Luci Choinacki), que institui o ano de 2013 como o 

Ano Nacional do Esporte Feminino.

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – A Presidência comunica ao Plenário que, nos 
termos do art. 91, § 1º, inciso IV, do Regimento Inter-
no, o Projeto será apreciado terminativamente pela 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, onde po-
derá receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, 
nos termos do art. 122, II, c, da referida Norma Interna.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – O Senado Federal recebeu, da Câmara dos 

Deputados, o Projeto de Lei da Câmara nº 49, de 2013 

(nº 3.465/2012, na Casa de origem, do Deputado Fabio 

Trad), que estabelece prioridade de tramitação para os 

processos penais relativos aos crimes que menciona, 

alterando o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 

1941 – Código de Processo Penal.

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – O Projeto de Lei da Câmara nº 49, de 2013, 
vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – A Presidência designa:

– como membros titulares, os Senadores Valdir 
Raupp, Sérgio Souza, Clésio Andrade e Rome-
ro Jucá, em substituição aos Senadores Eunício 
Oliveira, Sérgio Petecão, Paulo Davim e Ricardo 
Ferraço e, como membros suplentes, os Senado-
res Eduardo Braga, Luiz Henrique, Ana Amélia 
e Kátia Abreu, em substituição aos Senadores 
Ana Amélia, Kátia Abreu, Romero Jucá e Vital 
do Rêgo, respectivamente, e o Senador Paulo 
Davim, como membro suplente, em vaga exis-
tente, para integrar a Comissão Mista destinada 
a proferir parecer à Medida Provisória nº 618, 
de 2013, conforme o Ofício nº 206, de 2013, da 
Liderança do Bloco Parlamentar da Maioria no 
Senado Federal;
– como membros titulares, os Senadores Sérgio 
Souza, Waldemir Moka, Casildo Maldaner e Jar-
bas Vasconcelos, em substituição aos Senadores 
Eunício Oliveira, Sérgio Petecão, Paulo Davim e 
Ricardo Ferraço e, como membros suplentes, os 
Senadores Eduardo Braga, Ana Amélia e Sérgio 
Petecão, em substituição aos Senadores Ana 
Amélia, Kátia Abreu e Romero Jucá, respectiva-
mente, para integrar a Comissão Mista destinada 
a proferir parecer à Medida Provisória nº 619, 
de 2013, conforme o Ofício nº 207, de 2013, da 
Liderança do Bloco Parlamentar da Maioria no 
Senado Federal; e
– como membros titulares, os Senadores Sérgio 
Souza, Casildo Maldaner, Jarbas Vasconcelos e 
Clésio Andrade, em substituição aos Senadores 
Eunício Oliveira, Sérgio Petecão, Paulo Davim 
e Ricardo Ferraço e, como membros suplentes, 
os Senadores Eduardo Braga, Luiz Henrique, 
Ana Amélia e Sérgio Petecão, em substituição 
aos Senadores Ana Amélia, Kátia Abreu, Ro-
mero Jucá e Vital do Rêgo, respectivamente, 
para integrar a Comissão Mista destinada a 
proferir parecer à Medida Provisória nº 620, 
de 2013, conforme o Ofício nº 208, de 2013, 
da Liderança do Bloco Parlamentar da Maioria 
no Senado Federal.

Os ofícios serão encaminhados às Comissões 
Mistas para serem juntados aos processados das 
matérias.

São os seguintes os Ofícios:

Of. GLPMDB nº 206/2013

Brasília, 3 de julho de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos re-

gimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação 
dos Senadores abaixo relacionados para compor a 
Comissão Mista, com a finalidade de analisar e emitir 
parecer sobre a Medida Provisória nº 618, de 2013.

Titulares Suplentes
Senador Valdir Raupp Senador Eduardo Braga
Senador Sérgio Souza Senador Luiz Henrique
Senador Clésio Andrade Senador Ana Amélia
Senador Romero Jucá Senador Kátia Abreu
Senador Francisco Dornelles Senador Paulo Davim

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos 
de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira 
Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.

Of. GLPMDB nº 207/2013

Brasília, 3 de julho de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos re-

gimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação 
dos Senadores abaixo relacionados para compor a 
Comissão Mista, com a finalidade de analisar e emitir 
parecer sobre a Medida Provisória nº 619, de 2013.

Titulares Suplentes
Senador Sérgio Souza Senador Eduardo Braga
Senador Waldemir Moka Senadora Ana Amélia
Senador Casildo Maldaner Senador Sérgio Petecão
Sen. Jarbas Vasconcelos
Sen. Francisco Dornelles

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício 
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.

Of. GLPMDB Nº 208/2013

Brasília, 3 de julho de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos 

regimentais, comunico a Vossa Excelência a in-
dicação dos Senadores abaixo relacionados para 
compor a Comissão Mista, com a finalidade de 
analisar e emitir parecer sobre a Medida Provisória 
nº 620, de 2013.

Titulares Suplentes 
Senador Sérgio Souza Senador Eduardo Braga 
Senador Casildo Maldaner Senador Luiz Henrique
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Senador Jarbas Vasconcelos Senadora Ana Amélia 
Senador Clésio Andrade Senador Sérgio Petecão
Senador Francisco Dornelles

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício 
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado e 
projeto de resolução que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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43172 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 43173 



43174 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 43175 



43176 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 43177 



43178 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 43179 



43180 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 43181 



43182 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 43183 



43184 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 43185 



43186 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 43187 



43188 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 43189 



43190 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 43191 



43192 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 43193 



43194 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 43195 



43196 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 43197 



43198 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 43199 



43200 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 43201 



43202 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 43203 



43204 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 43205 



43206 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 43207 



43208 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 43209 



43210 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 43211 



43212 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 43213 



43214 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 43215 



43216 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 43217 



43218 Sexta-feira 5 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2013



Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 5 43219 

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – A Presidência recebeu do Senhor Ministro de 
Estado da Fazenda o Aviso nº 15, de 2013-CN (nº 

213/MF/2013, na origem), encaminhando ao Con-

gresso Nacional o Relatório de Desempenho do Fun-

do Soberano do Brasil – FSB, referente ao primeiro 

trimestre de 2013. 

É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação da matéria:

Leitura: 4-7-2013

Até 9/7 prazo para publicação e distribuição dos 
avulsos da matéria; 

Até 7/8 prazo para apresentação de relatório; 

Até 14/8 prazo para apresentação de emendas ao 
relatório; e 

Até 21/8 prazo para apresentação, publicação, 
distribuição e votação do relatório e 
encaminhamento do parecer da CMO à 
Mesa do Congresso Nacional.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 5 de julho do corrente.

O Aviso será encaminhado à Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Os Srs. Senadores Blairo Maggi, Alfredo Nasci-
mento e Eduardo Amorim e a Srª Senadora Angela Por-
tela enviaram discursos à Mesa, para serem publicados 
na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, é hora de trabalhar, o Brasil precisa 
de uma agenda positiva.

Passada a euforia da conquista da Copa das 
Confederações, o sentimento que aflora na população 
brasileira é de êxtase.

Mas o nosso já é de preocupação, uma vez que 
a Balança Comercial Brasileira registrou um déficit 
de US$ 3 bilhões no primeiro semestre deste ano, o 
maior em 18 anos.

As informações são do próprio Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga-
das nesta segunda-feira.

Não bastasse essa apreensão, temos a inflação, 
que sobe a passos largos, enquanto o crescimento re-
duz, pois o BC já reduziu a projeção do PIB com queda 
de 3,1 para 2,7%.

Esses números não nos animam, pelo contrário, 
mostram que temos muito trabalho pela frente, em al-
gumas questões eu diria até de enfrentamento.

Na infraestrutura, por exemplo, sabemos que a 
precariedade na logística brasileira é o que impede o 
país de produzir e exportar mais.

Se tomássemos, dentre outras medidas, a decisão 
do orçamento impositivo, evitaríamos as peças de ficção 

que se tornaram os orçamentos hoje, e trabalharíamos 
com números mais reais, fazendo aquilo que é possível 
fazer, tornando obras palpáveis aos olhos da população 
e dando respostas à questões emergentes em áreas 
como saúde, transporte público, segurança e educação.

De encontro a isso, os estados e municípios vivem de 
pires de mão, porque constantemente se vêem obrigados 
a trabalhar com os anúncios de desoneração feitos pelo 
Governo Federal, fruto de arrecadação dos caixas muni-
cipais, o que fere toda a base do planejamento no Brasil.

Os estados, por vezes, trabalham de forma iso-
lada, esperando retorno e reconhecimento que por 
vezes não chegam.

Mato Grosso bateu recorde de produção na safra 
de grãos, atingindo 43 milhões de toneladas em 2013, 
isso representa 23,4% de participação na produção 
total nacional.

O agronegócio, carro-chefe da economia mato-
-grossense, foi responsável por 98,2% das exportações 
no estado, e numa receita global de US$ 7,01 bilhões 
(em exportações), US$ 6,88 bi foram originados com 
as vendas de produtos do agronegócio.

Números que só mudaram e foram possíveis ao 
longo de 30 anos, com passos firmes e decisivos, na 
construção de uma agenda positiva, porque sem di-
álogo, vontade política e sem projeto não se faz, não 
se constrói, nada.

Quando ainda era governador do estado de Mato 
Grosso, chamei à mesa de debate ambientalistas e pro-
dutores rurais para que juntos chegássemos a um con-
senso, uma vez que, todos queriam um estado capaz de 
oferecer a mesma qualidade de vida de outros países 
com economia semelhante e até inferior à do Brasil.

Penso que precisamos avançar em questões im-
portantes, como o pagamento por serviços ambientais 
prestados.

Pensamos e planejamos o REED – Redução de 
Emissões para o Desmatamento e Degradação.

Assim, um poluidor (País ou empresa), poderá 
compensar suas emissões comprando créditos de 
quem ainda tem o que conservar ou, se um dono de 
floresta mantiver sua mata em pé será compensado 
financeiramente.

Não víamos e não vemos a questão do progresso 
na contramão da preservação ambiental.

Apenas foi preciso repensar a forma de se fazer 
e como envolver a todos, e deu certo.

Assim, penso, também deve acontecer daqui pra 
frente com o Brasil, que passa e passará por profundas 
e necessárias mudanças.

Mudanças de conceitos, quebras de paradigmas, 
onde a voz que vem das ruas nos fala da necessidade 
de ampliarmos nosso campo de visão.
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Não adianta mais colocar a sociedade na tercei-
ra pessoa, tentando nos isentar de qualquer respon-
sabilidade.

O modelo de democracia representativa, também 
passará por transformações, porque a população nos 
mostra a cada segundo, com a popularização do uso 
de internet, que não se sente mais ‘representada’, ou 
que não chegue a isso, mas, ao menos, ela diz que 
quer mais: Ela quer participar.

Quer passar de mera espectadora para coadju-
vante no processo, ou até, autora da própria história 
do seu país, e começou, no mês passado, a escrever 
as primeiras páginas.

Não é só porque há reivindicação nas ruas que 
nós devemos votar temas polêmicos.

Nós temos de votar sempre temas polêmicos, 
vença aquele que tiver mais voto.

Cada Senador, cada Senadora deve vir aqui neste 
plenário e discutir a matéria: “sou contra ou sou a favor”. 
Vota-se. Ganhou? Tudo bem. Não ganhou? Também 
está tudo bem, porque este é o papel da democracia: 
é a discussão, é fazer com que as pessoas mudem 
de idéia ou com que você mude de idéia em relação a 
alguns temas que são importantes para a sociedade.

Mas, que dê as respostas que ela espera.
As mudanças precisam e devem ser feitas, a co-

meçar por aqui.
O Congresso tem por obrigação estar à frente 

dessa transformação.
Estamos diante de uma crise de representação po-

lítica, e temos que arregaçar as mangas, para juntos, so-
ciedade, Executivo, Legislativo e Judiciário, construirmos 
uma agenda positiva para o Brasil e despertar no povo 
o mesmo sentimento que levou milhares de cidadãos 
ontem às ruas, o de alegria e orgulho de ser brasileiro.

Mas de pouco adiantará se a sociedade como um 
todo,não continuar, daqui pra frente com a participa-
ção que houve nas ruas para a discussão dos temas 
de interesse nacional.

Medidas paliativas, eleitoreiras, pirotécnicas, mu-
danças para inglês ver, devem ficar, definitivamente 
fora dessa agenda positiva.

Devem fazer parte de um passado que não pode 
mais ser reprisado.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – AM. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras. Srs. Senadores, temos visto crescer no Brasil 
o debate em torno da necessidade de uma revisão da 
maioridade penal. Estimulado pelo significativo aumento 
da violência protagonizada por jovens menores de ida-
de, traduzido em crimes cruéis e amplamente noticia-
dos pelos veículos de comunicação, – esse é um tema 
de grande importância na pauta da segurança pública 
brasileira, devendo ser analisado e discutido com um 
olhar mais abrangente sobre a criminalidade no Brasil.

Não podemos ignorar a crescente participação 
de crianças e jovens na criminalidade, mas também 
não podemos conduzir esse debate apenas quando 
comovidos ou provocados pelas tristes histórias que 
vemos na mídia. Esse debate deve ser pautado pelo 
exame mais aprofundado não apenas das questões 
da segurança, mas também levar em consideração a 
realidade de nosso país em aspectos diversos como 
a educação, a capacitação profissional, a geração de 
emprego e renda.

Sr. Presidente, é preciso avaliar o jovem infrator 
dentro do seu contexto social e buscar, soluções que 
não apenas penalizem seus delitos de forma justa e 
coerente, mas também ofereçam uma porta de saída 
para suas atividades ilícitas. E preciso criar políticas 
efetivas para fechar as portas de entrada desses jovens 
para a criminalidade, desafio em que o Brasil ainda 
patina e cujo enfrentamento é essencial para comba-
ter a violência e impedir a arregimentação de nossas 
crianças e adolescentes para o crime.

Vários são os modelos aproveitados no mundo 
inteiro. Nações desenvolvidas como os Estados Uni-
dos, por exemplo, observam legislações duras e punem 
com rigor a prática de crimes por jovens e crianças. 
A pergunta que faço é: Qual o melhor modelo para o 
Brasil? Para o Brasil que temos hoje? Para o Brasil 
que incluiu a maioridade penal aos 18 anos na cons-
tituição, tornando esse instituto uma cláusula pétrea, e 
que muito esforço empreendeu para criar e implantar 
o estatuto da criança e do adolescente? Qual o molde 
desse debate, Sr. Presidente? O Brasil vai enquadrar 
a questão do jovem infrator na política de segurança 
pública ou vai temperar a discussão com as premissas 
de defesa dos direitos da criança e do adolescente?

Esse não é um assunto fácil. O exercício do man-
dato parlamentar não nos afasta da condição de pais e 
avós, não esvazia nosso sentimento de solidariedade 
às famílias atingidas por atos cruéis, não nos afasta das 
perguntas perturbadoras: “e se fosse um dos meus?”, 
“e se fosse comigo?”. E nossa responsabilidade como 
homens públicos nos impõe a necessidade de uma 
reflexão profunda e isenta em torno desse tema, de 
modo a contribuir para o aperfeiçoamento das leis e da 
própria sociedade brasileira. Precisamos avançar nesse 
assunto, sem comprometer as conquistas do passado 
nem contribuir para uma percepção de leniência com o 
crime, mesmo quando praticados por jovens e crianças 
que imaginamos inocentes por natureza.

Sr. Presidente, a criminalidade praticada por crian-
ças e jovens não é um problema isolado na pauta da 
segurança pública brasileira. É, certamente, o aspecto 
mais desafiador e pungente, pois compromete nossa 
visão de futuro para as novas gerações. Mas não pode 
ser encarada sozinha, nem apartada dos esforços de que 
devem ser feitos para a redução da violência no Brasil.
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Já não é de hoje que uma das maiores preocu-
pações da população brasileira é a segurança. Esse 
também é o calcanhar de Aquiles de muitas das ad-
ministrações estaduais e do próprio governo federal. 
Muito dinheiro tem sido aplicado, muitas medidas têm 
sido tomadas e a violência ainda não dá sinais de re-
tração, ou mesmo de controle, e a desenvoltura dos 
criminosos continua zombando do poder público.

Para ficar apenas no tipo de delito que resgatou 
o debate em torno da maioridade penal, cabe lembrar 
que nos últimos 30 anos o Brasil registrou mais de um 
milhão de casos de homicídio, com uma média anual 
superior a 35 mil homicídios. Em Manaus, capital do 
meu amazonas, a maioria dos homicídios está dire-
tamente ligada ao tráfico de drogas. No primeiro tri-
mestre deste ano, 160 pessoas foram mortas, sendo 
que em 65% dos casos foi usada uma arma de fogo. 
Os elevados índices de criminalidade ocorridos nos 
últimos anos em Manaus coloca nossa capital no 11° 
lugar no ranking nacional de criminalidade. Esse é um 
problema sem resposta no Amazonas.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o Brasil tem di-
versos desafios a enfrentar e a criminalidade é um de-
les, No momento em que temos no horizonte eventos 
planetários como a copa do mundo e as olimpíadas, o 
combate à violência assume contorno também de de-
fesa da imagem do Brasil perante o mundo. Nossa so-
ciedade não agüenta mais conviver com tanta violência 
nem com o descaminho de tantas crianças e jovens, 
arregimentados pelo crime e com seu futuro abreviado.

É preciso avançar no combate à violência e en-
contrar mecanismos efetivos para convencer nossos 
jovens de que o crime não compensa. É preciso resga-
tar e recuperar essas crianças com políticas públicas 
sustentadas na educação e capacitação, na formação 
de cidadãos de bem e na oferta de um futuro mais pro-
missor que o crime. É nisso que precisamos avançar.

Muito obrigado.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado, espec-
tadores da TV Senado, todos que nos acompanham 
pelas redes sociais.

Hoje, faço uso da tribuna desta Casa para com-
partilhar com os nobres colegas, a Carta Aberta da ju-
ventude do meu Estado – Sergipe. Semana Passada, 
eu e o Deputado Federal André Moura, recebemos em 
audiência, 87 jovens que participaram últimas manifes-
tações de rua realizadas em Aracaju e que represen-
tavam grupos de várias cidades de Sergipe.

Acredito ser um documento que expressa não 
apenas os anseios dos jovens sergipanos, mas que 
está em consonância com toda a juventude brasileira.

Quando muitos, erroneamente, pensavam se tra-
tar de uma geração acomodada, refém de seus obje-

tivos pessoais, esses jovens demonstram que nada é 
mais importante para uma geração do que o seu país.

Passo, a partir de agora, à Carta Aberta dos Jo-
vens de Sergipanos.

“No século passado, as juventudes de todo o 
país foram às ruas reivindicando liberdade pro-
movendo a revolução pela Democracia. Elas 
conseguiram e deixaram como herança a nós, 
jovens do novo século.
Hoje, vivemos num país democrático com uma 
Constituição cidadã e diversas legislações, como 
a do SUS, que nos prometem muitos direitos e 
garantias sociais (Saúde, Educação, Moradia, 
etc...). Mas temos esses direitos exercidos além 
do mundo das leis? As escolas públicas oferecem 
educação de qualidade? O SUS tem conseguido 
garantir a promoção da saúde dos brasileiros?
Juntando a isso, nós jovens vemos a aflição dos 
nossos pais pelas dificuldades de manutenção 
das nossas famílias e vemos governos se subs-
tituindo sem reais soluções para os problemas 
e assim vamos nos angustiando com a nossa 
precária perspectiva de futuro.
A força transgressora da juventude aqui em forma 
de angústia estava represada em cada jovem, 
que vinham se manifestando no espaço virtual. 
Bastaram alguns poucos desbravadores pro-
moverem canais para essa força, para que ela 
transbordasse do mundo virtual e ocupasse as 
ruas do país, não mais exigindo liberdade como 
no século passado, mas exercendo a liberdade e 
não mais querendo a revolução da democracia, 
mas sim promovendo a revolução da Cidadania.
Não dá mais para se conformar com tantos des-
casos públicos, com tanta violência, tanta miséria, 
tanta corrupção avassalando os recursos públicos 
de um país tão rico com um povo tão sofrido. Go-
vernos se esforçando para construírem estádios 
bilionários no padrão FIFA, enquanto escolas, 
universidades, hospitais e estradas vivem su-
cateadas abaixo do padrão e milhares de desa-
brigados em ruas e invasões. Como aceitar que 
um governo gaste tantos milhões e milhões de 
reais numa obra faraônica como a transposição 
do Rio São Francisco e não ter se quer carros 
pipa suficientes para os vitimados da seca. Na 
revolução da Cidadania, a juventude se tornou 
a voz do povo, reivindicando:
Eficiência e efetividade na prestação dos servi-
ços públicos;

• Combate firme à corrupção;
• Reforma política que permita maior partici-
pação cidadã;
• Menos impostos;
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• Transporte público de qualidade e com va-
lor justo;
• Que os governantes pensem e atuem para 
o desenvolvimento não apenas para eleições;
• Combate a violência e desemprego;
• Respeito ao meio ambiente;
• Respeito ao cidadão que mantém o país.

Nós, jovens, estamos atentos a esse movimento 
que não têm comandantes, mas sim voluntários. 
Somos também voluntários e trazemos essa 
mensagem para juntos dialogarmos com o povo.
Temos que atentar para as reivindicações e bus-
carmos reagir com propostas e ações que as 
atendam.
Nosso serviço público estadual está precário, com 
uma grande massa de servidores engessados, 
desmotivados, sem perspectiva de futuro melhor 
e sem um líder a quem acreditar. Nós podemos 
ser a esperança da real mudança para eles. 
Quando se agrada ou maltrata os servidores, 
por conseqüência se atinge seus familiares e no 
fim o cidadão que utiliza dos serviços públicos.
Há ainda os movimentos sociais que reivindicam 
moradia, os sindicatos dos trabalhadores do se-
tor privado, os grêmios estudantis, dentre outros 
grupos sociais órfãos de um líder com um real 
projeto de mudança. Onde buscar a esperança 
por um futuro melhor? Nós temos a missão de 
semear essa esperança através dos nossos lí-
deres, projetos e ações de políticas públicas que 
sejam efetivamente acessíveis ao povo”.
Aracaju-SE, 28/6/2013

Para concluir, quero parabenizar, não só a juven-
tude do meu estado, mas a todos esses heróis juve-
nis e de todas as idades que fizeram, nessas últimas 
semanas, valer a pena trabalhar cada vez mais por 
essa linda nação.

Muito obrigado.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente Srªs Sena-
doras e Srs. Senadores, o Brasil assistiu esta semana, 
a votação de temas muito importantes, realizadas neste 
plenário, que mudaram, significativamente, a história 
política do país, especialmente, deste parlamento. Uma 
das votações, que faço questão de destacar, foi a que 
destinou 75% dos royalties da exploração do petróleo 
à educação e os outros 25% à saúde. Duas áreas prio-
ritárias que estão a exigir de todos os administradores 
públicos atenção especial.

Aprovamos o substitutivo do senador Eduardo 
Braga (PMDB), ao Projeto de Lei da Câmara (PLC) 
41/2013, destinando 75% para a Educação e 25% 
para a Saúde dos royalties provenientes da exploração 

de petróleo em contratos celebrados a partir de 03 de 
dezembro de 2012.

Ou seja, o substitutivo destina com exclusivida-
de à educação pública, prioritariamente à educação 
básica e à saúde, as receitas da administração federal 
advindas dos royalties do petróleo e da participação 
especial, decorrentes de áreas cuja declaração de co-
mercialidade tenha ocorrido a partir de 3 de dezembro 
de 2012, Desta forma, afetando contratos com explora-
ção futura, dentro de dez anos, e não aqueles contratos 
em vigor, como determinava a proposta da Câmara.

Devido a esta mudança para aumentar a verba 
imediatamente, aprovamos, com a concordância do 
governo, a destinação à Educação e à Saúde de 50% 
dos royalties das áreas de pré-sal (da parte da União) 
que já estão sendo exploradas. São rendimentos rece-
bidos pelo Fundo Social, criado pela Lei 12.351/2010.

As receitas da União serão distribuídas de forma 
prioritária aos estados, Distrito Federal e municípios 
que determinarem a aplicação dos royalties e de par-
ticipação especial com a mesma destinação exclusiva.

Assim, os estados poderão aplicar os recursos 
diretamente no custeio de despesas referentes à manu-
tenção e o desenvolvimento do ensino, especialmente 
na educação básica de tempo integral. Nestas despesas 
se incluem àquelas relativas a pagamento de salários 
e verbas de natureza remuneratoria aos profissionais 
do magistério em efetivo exercício na rede pública.

Este substitutivo que, retornou à Câmara dos 
Deputados, onde espero que seja confirmado, poderá 
entrar em vigor sem ser questionado na Justiça, logo 
após ser sancionado pela presidente Dilma Rousseff.

Srs. Senadores, como todos sabem, defendía-
mos a proposta do governo federal de destinação de 
100% dos royalties do petróleo exclusivamente para 
educação. Mas chegamos a bom termo e, até então, 
as estimativas são de que da forma como aprovamos 
o projeto, a educação terá pelo menos R$ 4 bilhões 
ao ano, a partir de 2014.

Estes recursos, é verdade, não serão suficientes 
para alcançar a meta de investimento de 10% do PIB 
(Produto Interno Bruto), como está proposto no Plano 
Nacional de Educação (PNE) 2011-2020, e como defendo 
em Proposta de Emenda à Constituição (PEC). Porém, 
considero que tivemos um avanço. E, quando estiver em 
funcionamento, o projeto que votamos vai financiar o en-
sino em tempo integral e a melhoria no nível do salário 
dos professores, além de seus planos de carreira.

Vale destacar, portanto, que, com esta votação, 
estamos vislumbrando que, em horizonte próximo, a 
educação passará a ser tratada como prioridade má-
xima no Brasil. Quando falo de prioridade para a edu-
cação estou a falar da necessidade de estruturarmos 
melhor este setor, construindo mais escolas e creches 
de qualidade, melhorando o ensino fundamental e 
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médio em tempo integral e garantindo às crianças a 
alfabetização na idade certa.

Mas, nobres colegas, estou falando, também, da 
importância da valorização dos milhares de profissio-
nais de educação de todo o país, que, há anos, sofrem 
com a falta de reconhecimento, com as precárias con-
dições de trabalho e com a superlotação das salas de 
aula. Problemas que, juntos, geram uma infinidade de 
doenças próprias da profissão de educar.

No meu Estado de Roraima, a situação vivida 
pelos profissionais de educação, não é nada diferente 
daquela vivida pelos colegas de profissão do resto do 
país. Conforme relatos, muitos professores chegam até 
a perder a voz, enquanto outros adquirem problemas 
psiquiátricos devido às precárias condições de trabalho. 
Conforme o Sindicato dos Trabalhadores em Educação 
do Estado de Roraima (Sinter), as doenças ocupacio-
nais da carreira do magistério atingem hoje, cerca de 
7% dos professores que estão fora da sala de aula.

Mas, além da desvalorização e a falta de atenção 
à saúde, os colegas professores de Roraima enfrentam 
uma situação mais agravante, que é a perseguição por 
parte do governo do Estado sobre aqueles que cum-
prem a Lei do Piso.

Em Roraima, há quase dez mil docentes. De acor-
do com a Secretaria de Educação, a rede estadual de 
ensino tem 8.009 professores. Destes, 1.422 são do qua-
dro da União, 5.025 do quadro efetivo do Estado e 1.422 
são professores temporários. Dados do Censo Escolar 
revelam que na zona urbana atuam 2.638 docentes, en-
quanto que na zona rural, o número chega a 1.729. Na 
área indígena, mostram os dados, são 1.208 e na zona 
rural não-indígena, 421 docentes em regência de classe.

No quadro de professores da rede municipal da 
capital são 1.936, todos com nível superior. No ano 
passado, o município de Boa Vista convocou 234 pro-
fissionais com Licenciatura Plena em Pedagogia e mais 
70 professores com Licenciatura Plena em Educação 
Física. Outros 500 professores foram empossados em 
2011 e mais 520 em 2010; todos aprovados em concur-
so público, conforme informou a Prefeitura de Boa Vista.

De acordo com o Sinter, a luta do professor mu-
nicipal é por melhores salários. Um professor com ma-
gistério, por exemplo, ganha R$ 1.400,00. Com nível 
superior, perfazem R$ 1.721,00.

Mas, pedem, também, sua valorização e transpa-
rência na aplicação das verbas destinadas à educação. 
Isto porque, senhoras e senhores parlamentares, as 
escolas de Roraima, encontram-se hoje em situações 
precárias: cadeiras quebradas, banheiros e bebedou-
ros com problemas e falta de central de ar, onde temos 
um clima muito quente.

Portanto, a destinação integral dos royalties do 
petróleo para a educação e a saúde é uma vitória da 
sociedade brasileira. Assim, nossos profissionais da 

educação poderão ser valorizados, com bons salários, 
capacitação e respeito, É o que merecem os educado-
res de nosso país. É o que quer a sociedade brasileira.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Não havendo mais nada a tratar, às 20 horas 
e 40 minutos, a Presidência vai encerrar os trabalhos, 
lembrando às Srªs Senadoras e aos Srs. Senadores 
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, 
a realizar-se, amanhã, às 9 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA 
Às 10 horas

1 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 57, DE 2010 

(Em regime de urgência,  
nos termos do Requerimento nº 428/2013)

Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010 (nº 
252/2007, na Casa de origem, do Deputado Gil-
mar Machado), que altera a Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para disciplinar 
o rateio entre empregados da cobrança adicio-
nal sobre as despesas em bares, restaurantes, 
hotéis, motéis e estabelecimentos similares.
Pendente de pareceres da CMA, CCJ, CDR 
e CAS.

2 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 248, DE 2013 

(Em regime de urgência,  
nos termos do Requerimento nº 724, de 2013)

Projeto de Lei do Senado nº 248, de 2013, do 
Senador Renan Calheiros, que institui o Progra-
ma Passe Livre Estudantil, de âmbito nacional.
Pendente de pareceres da CE e CAE.

3 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 764, DE 2011 

(Incluído em Ordem do Dia,  
nos termos do Recurso nº 1, de 2013) 
(Em regime de urgência, nos termos  

do Requerimento nº 356, de 2013 – RISF 336, II)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 764, de 2011, da Senadora Lí-
dice da Mata, que altera a Lei nº 11.508, de 
20 de julho de 2002, que dispõe sobre o re-
gime tributário, cambial e administrativo das 
Zonas de Processamento de Dados, e dá ou-
tras providências.
Pareceres sob nºs 1.670 e 1.671, de 2012, 
das Comissões:
– de Desenvolvimento Regional e Turismo, 
Relator: Senador Wellington Dias, favorável; e
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– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador 
Jorge Viana, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CAE (Substitutivo), que oferece.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 42, DE 2012

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo 
como primeiro signatário o Senador Sérgio 
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos 
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Vala-
dares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloy-
sio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo 
Lopes e a Senadora Ana Rita.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 89, DE 2011

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 89, de 2011, tendo como primei-
ro signatário o Senador Walter Pinheiro, que 
acrescenta § 2º ao art. 52 da Constituição Fe-
deral, para estabelecer que os ocupantes de 
cargo público que tiverem sua escolha apro-
vada previamente pelo Senado Federal, nos 
termos do art. 52, III, f, devem comparecer a 
essa Casa, anualmente, para prestar contas 
de suas atividades nos respectivos órgãos ou 
entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 86, DE 2011 
(Incluído em Ordem do Dia,  

nos termos do Requerimento nº 176, de 2013) 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda 
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
86, de 2011, tendo como primeira signatária 
a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria os 
Tribunais Regionais Federais da 6ª Região, 
com sede em Manaus e jurisdição no Esta-
do do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Jorge Viana, favorável, nos termos da 

Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  
do Requerimento nº 176, de 2013)

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
46, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27 
do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias para criar o Tribunal Regional Federal 
da 6º Região, com sede em Belém e jurisdi-
ção nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão 
e Tocantins.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 

(Incluído em Ordem do Dia,  
nos termos do Requerimento nº 176, de 2013)

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
61, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal 
Regional Federal com jurisdição nos Estados 
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede 
na cidade de Fortaleza. 
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
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das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 7, DE 2013

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
7, de 2013, tendo como primeiro signatário o 
Senador José Sarney, que acrescenta artigo 
ao Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias para vincular a duração dos benefícios 
fiscais concedidos às Áreas de Livre Comércio 
(ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vi-
gência da Zona Franca de Manaus. 
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto 
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 123, DE 2011

Segunda sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos 
Deputados, tendo como primeiro signatário o 
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alí-
nea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição 
Federal, instituindo imunidade tributária sobre 
os fonogramas e videofonogramas musicais 
produzidos no Brasil contendo obras musicais 
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou 
obras em geral interpretadas por artistas bra-
sileiros bem como os suportes materiais ou 
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Eunício Oliveira, favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta, 
com voto vencido do Senador Eduardo Braga.

11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 32, DE 2010

Primeira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
32, de 2010, tendo como primeiro signatário o 
Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e 
111-A da Constituição Federal, para explicitar 
o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do 
Poder Judiciário, alterar os requisitos para o 
provimento dos cargos de Ministros daquele 
Tribunal e modificar-lhe a competência.

Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

12 
REQUERIMENTO Nº 602, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
602, de 2013, do Senador Francisco Dornelles, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Sena-
do nº 341, de 2012, além das Comissões cons-
tantes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos.

13 
REQUERIMENTO Nº 603, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
603, 2013, do Senador Ciro Nogueira, solici-
tando a tramitação conjunta dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 142, de 2003; 52, de 2010; 
341, de 2012 (que já se encontra apensado 
aos Projetos de Lei do Senado nºs 752, de 
2011; 69 e 179 de 2012); 162 e 175, de 2013, 
por regularem matéria correlata (Planos de 
Benefícios da Previdência Social).

14 
REQUERIMENTO Nº 604, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
604, de 2013, do Senador José Pimentel, so-
licitando a tramitação conjunta do Projetos de 
Lei do Senado nºs 142, de 2003; com o 341, 
de 2012 (que já se encontra apensado aos 
Projetos de Lei do Senado nºs 752, de 2011; 
69 e 179 de 2012); 162 e 175, de 2013, por 
regularem matéria correlata (Planos de Bene-
fícios da Previdência Social).

15 
REQUERIMENTO Nº 699, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 699, de 2013, do Senador José Pimentel, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, por 
regularem matérias correlatas (destinação dos 
recursos do Fundo Social).

16 
REQUERIMENTO Nº 700, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
700, de 2013, do Senador Cristovam Buarque, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 626, de 2011, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
sejam ouvidas, também, a de Ciência, Tecno-
logia, Inovação, Comunicação e Informática; 
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e a de Assuntos Econômicos (cultivo de cana 
de açúcar no Cerrado e na Amazônia Legal).

17 
REQUERIMENTO Nº 701, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
701, de 2013, do Senador Cristovam Buarque, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 626, de 2011, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
sejam ouvidas, também, a de Ciência, Tecno-
logia, Inovação, Comunicação e Informática; 
e a de Assuntos Econômicos (cultivo de cana 
de açúcar no Cerrado e na Amazônia Legal).

18 
REQUERIMENTO Nº 704, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
704, de 2013, da Senadora Ana Amélia, solici-
tando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei 
do Senado nºs 247, de 2007; e 154, de 2013, 
por regularem matéria correlata (constituição 
e transferência da propriedade fiduciária).

19 
REQUERIMENTO Nº 705, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
705, de 2013, do Senador Randolfe Rodrigues, 
solicitando o desapensamento do Projeto de Lei 
do Senado nº 62, de 2012 – Complementar, dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 150, de 2005; 90, 

180, 298, 414 e 540, de 2007; 66, 72, 265 e 482, 
de 2008; 12, 128, 175, 229, 230, 243, 248, 302, 
315, 350, 450 e 507, de 2009; 21, 75, 538 e 719, 
de 2011; 113, 135, 376 e 382, de 2012, todos 
Complementares, a fim de que tenha tramitação 
autônoma (limites de gastos com pessoal na LRF).

20 
REQUERIMENTO Nº 711, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 711, de 2013, do Senador Ricardo Ferra-
ço, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 11, de 2013, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional (Sistema Nacional de 
Prevenção e Combate à Tortura).

21 
REQUERIMENTO Nº 712, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
712, de 2013, do Senador Ricardo Ferraço, 
solicitando a tramitação conjunta das Propos-
tas de Emenda à Constituição nºs 20, de 1999; 
90, de 2003; 74 e 83, de 2011; 33, de 2012; 
e 21, de 2013, por versarem sobre matérias 
correlatas (idade para imputabilidade penal).

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Declaro encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 40 minutos.)
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	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P104: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 104    
	LNormal: 


	P105: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     105
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P106: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 106    
	LNormal: 


	P107: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     107
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P108: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 108    
	LNormal: 


	P109: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     109
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P110: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 110    
	LNormal: 


	P111: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     111
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P112: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 112    
	LNormal: 


	P113: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     113
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P114: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 114    
	LNormal: 


	P115: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     115
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P116: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 116    
	LNormal: 


	P117: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     117
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P118: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 118    
	LNormal: 


	P119: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     119
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P120: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 120    
	LNormal: 


	P121: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     121
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P122: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 122    
	LNormal: 


	P123: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     123
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P124: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 124    
	LNormal: 


	P125: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     125
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P126: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 126    
	LNormal: 


	P127: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     127
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P128: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 128    
	LNormal: 


	P129: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     129
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P130: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 130    
	LNormal: 


	P131: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     131
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P132: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 132    
	LNormal: 


	P133: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     133
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P134: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 134    
	LNormal: 


	P135: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     135
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P136: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 136    
	LNormal: 


	P137: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     137
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P138: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 138    
	LNormal: 


	P139: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     139
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P140: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 140    
	LNormal: 


	P141: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     141
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P142: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 142    
	LNormal: 


	P143: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     143
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P144: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 144    
	LNormal: 


	P145: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     145
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P146: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 146    
	LNormal: 


	P147: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     147
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P148: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 148    
	LNormal: 


	P149: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     149
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P150: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 150    
	LNormal: 


	P151: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     151
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P152: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 152    
	LNormal: 


	P153: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     153
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P154: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 154    
	LNormal: 


	P155: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     155
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P156: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 156    
	LNormal: 


	P157: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     157
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P158: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 158    
	LNormal: 


	P159: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     159
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P160: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 160    
	LNormal: 


	P161: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     161
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P162: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 162    
	LNormal: 


	P163: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     163
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P164: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 164    
	LNormal: 


	P165: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     165
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P166: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 166    
	LNormal: 


	P167: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     167
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P168: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 168    
	LNormal: 


	P169: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     169
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P170: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 170    
	LNormal: 


	P171: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     171
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P172: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 172    
	LNormal: 


	P173: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     173
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P174: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 174    
	LNormal: 


	P175: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     175
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P176: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 176    
	LNormal: 


	P177: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     177
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P178: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 178    
	LNormal: 


	P179: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     179
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P180: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 180    
	LNormal: 


	P181: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     181
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P182: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 182    
	LNormal: 


	P183: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     183
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P184: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 184    
	LNormal: 


	P185: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     185
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P186: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 186    
	LNormal: 


	P187: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     187
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P188: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 188    
	LNormal: 


	P189: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     189
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P190: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 190    
	LNormal: 


	P191: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     191
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P192: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 192    
	LNormal: 


	P193: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     193
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P194: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 194    
	LNormal: 


	P195: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     195
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P196: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 196    
	LNormal: 


	P197: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     197
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P198: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 198    
	LNormal: 


	P199: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     199
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P200: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 200    
	LNormal: 


	P201: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     201
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P202: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 202    
	LNormal: 


	P203: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     203
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P204: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 204    
	LNormal: 


	P205: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     205
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P206: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 206    
	LNormal: 


	P207: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     207
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P208: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 208    
	LNormal: 


	P209: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     209
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P210: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 210    
	LNormal: 


	P211: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     211
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P212: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 212    
	LNormal: 


	P213: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     213
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P214: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 214    
	LNormal: 


	P215: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     215
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P216: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 216    
	LNormal: 


	P217: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     217
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P218: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 218    
	LNormal: 


	P219: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     219
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P220: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 220    
	LNormal: 


	P221: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     221
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P222: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 222    
	LNormal: 


	P223: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     223
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P224: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 224    
	LNormal: 


	P225: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     225
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P226: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 226    
	LNormal: 


	P227: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     227
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P228: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 228    
	LNormal: 


	P229: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     229
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P230: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 230    
	LNormal: 


	P231: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     231
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P232: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 232    
	LNormal: 


	P233: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     233
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P234: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 234    
	LNormal: 


	P235: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     235
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P236: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 236    
	LNormal: 


	P237: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     237
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P238: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 238    
	LNormal: 


	P239: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     239
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P240: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 240    
	LNormal: 


	P241: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     241
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P242: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 242    
	LNormal: 


	P243: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     243
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P244: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 244    
	LNormal: 


	P245: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     245
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P246: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 246    
	LNormal: 


	P247: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     247
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P248: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 248    
	LNormal: 


	P249: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     249
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P250: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 250    
	LNormal: 


	P251: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     251
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P252: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 252    
	LNormal: 


	P253: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     253
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P254: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 254    
	LNormal: 


	P255: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     255
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P256: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 256    
	LNormal: 


	P257: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     257
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P258: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 258    
	LNormal: 


	P259: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     259
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P260: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 260    
	LNormal: 


	P261: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     261
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P262: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 262    
	LNormal: 


	P263: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     263
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P264: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 264    
	LNormal: 


	P265: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     265
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P266: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 266    
	LNormal: 


	P267: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     267
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P268: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 268    
	LNormal: 


	P269: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     269
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P270: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 270    
	LNormal: 


	P271: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     271
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P272: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 272    
	LNormal: 


	P273: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     273
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P274: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 274    
	LNormal: 


	P275: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     275
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P276: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 276    
	LNormal: 


	P277: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     277
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P278: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 278    
	LNormal: 


	P279: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     279
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P280: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 280    
	LNormal: 


	P281: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     281
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P282: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 282    
	LNormal: 


	P283: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     283
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P284: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 284    
	LNormal: 


	P285: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     285
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P286: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 286    
	LNormal: 


	P287: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     287
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P288: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 288    
	LNormal: 


	P289: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     289
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P290: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 290    
	LNormal: 


	P291: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     291
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P292: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 292    
	LNormal: 


	P293: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     293
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P294: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 294    
	LNormal: 


	P295: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     295
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P296: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 296    
	LNormal: 


	P297: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     297
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P298: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 298    
	LNormal: 


	P299: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     299
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P300: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 300    
	LNormal: 


	P301: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     301
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P302: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 302    
	LNormal: 


	P303: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     303
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P304: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 304    
	LNormal: 


	P305: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     305
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P306: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 306    
	LNormal: 


	P307: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     307
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P308: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 308    
	LNormal: 


	P309: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     309
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P310: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 310    
	LNormal: 


	P311: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     311
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P312: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 312    
	LNormal: 


	P313: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     313
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P314: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 314    
	LNormal: 


	P315: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     315
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P316: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 316    
	LNormal: 


	P317: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     317
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P318: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 318    
	LNormal: 


	P319: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     319
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P320: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 320    
	LNormal: 


	P321: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     321
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P322: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 322    
	LNormal: 


	P323: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     323
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P324: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 324    
	LNormal: 


	P325: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     325
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P326: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 326    
	LNormal: 


	P327: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     327
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P328: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 328    
	LNormal: 


	P329: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     329
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P330: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 330    
	LNormal: 


	P331: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     331
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P332: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 332    
	LNormal: 


	P333: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     333
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P334: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 334    
	LNormal: 


	P335: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     335
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P336: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 336    
	LNormal: 


	P337: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     337
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P338: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 338    
	LNormal: 


	P339: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     339
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P340: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 340    
	LNormal: 


	P341: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     341
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P342: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 342    
	LNormal: 


	P343: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     343
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P344: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 344    
	LNormal: 


	P345: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     345
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P346: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 346    
	LNormal: 


	P347: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     347
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P348: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 348    
	LNormal: 


	P349: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     349
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P350: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 350    
	LNormal: 


	P351: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     351
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P352: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 352    
	LNormal: 


	P353: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     353
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P354: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 354    
	LNormal: 


	P355: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     355
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P356: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 356    
	LNormal: 


	P357: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     357
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P358: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 358    
	LNormal: 


	P359: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     359
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P360: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 360    
	LNormal: 


	P361: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     361
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P362: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 362    
	LNormal: 


	P363: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     363
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P364: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 364    
	LNormal: 


	P365: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     365
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P366: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 366    
	LNormal: 


	P367: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     367
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P368: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 368    
	LNormal: 


	P369: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     369
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P370: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 370    
	LNormal: 


	P371: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     371
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P372: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 372    
	LNormal: 


	P373: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     373
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P374: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 374    
	LNormal: 


	P375: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     375
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P376: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 376    
	LNormal: 


	P377: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     377
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P378: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 378    
	LNormal: 


	P379: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     379
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P380: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 380    
	LNormal: 


	P381: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     381
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P382: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 382    
	LNormal: 


	P383: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     383
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P384: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 384    
	LNormal: 


	P385: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     385
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P386: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 386    
	LNormal: 


	P387: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     387
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P388: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 388    
	LNormal: 


	P389: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     389
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P390: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 390    
	LNormal: 


	P391: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     391
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P392: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 392    
	LNormal: 


	P393: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     393
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P394: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 394    
	LNormal: 


	P395: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     395
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P396: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 396    
	LNormal: 


	P397: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     397
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P398: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 398    
	LNormal: 


	P399: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     399
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P400: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 400    
	LNormal: 


	P401: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     401
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P402: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 402    
	LNormal: 


	P403: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     403
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P404: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 404    
	LNormal: 


	P405: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     405
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P406: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 406    
	LNormal: 


	P407: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     407
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P408: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 408    
	LNormal: 


	P409: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     409
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P410: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 410    
	LNormal: 


	P411: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     411
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P412: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 412    
	LNormal: 


	P413: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     413
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P414: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 414    
	LNormal: 


	P415: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     415
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P416: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 416    
	LNormal: 


	P417: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     417
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P418: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 418    
	LNormal: 


	P419: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     419
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P420: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 420    
	LNormal: 


	P421: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     421
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P422: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 422    
	LNormal: 


	P423: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     423
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P424: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 424    
	LNormal: 


	P425: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     425
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P426: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 426    
	LNormal: 


	P427: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     427
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P428: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 428    
	LNormal: 


	P429: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     429
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P430: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 430    
	LNormal: 


	P431: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     431
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P432: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 432    
	LNormal: 


	P433: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     433
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P434: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 434    
	LNormal: 


	P435: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     435
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P436: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 436    
	LNormal: 


	P437: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     437
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P438: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 438    
	LNormal: 


	P439: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     439
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P440: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 440    
	LNormal: 


	P441: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     441
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P442: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 442    
	LNormal: 


	P443: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     443
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P444: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 444    
	LNormal: 


	P445: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     445
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P446: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 446    
	LNormal: 


	P447: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     447
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P448: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 448    
	LNormal: 


	P449: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     449
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P450: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 450    
	LNormal: 


	P451: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     451
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P452: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 452    
	LNormal: 


	P453: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     453
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P454: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 454    
	LNormal: 


	P455: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     455
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P456: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 456    
	LNormal: 


	P457: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     457
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P458: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 458    
	LNormal: 


	P459: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     459
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P460: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 460    
	LNormal: 


	P461: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     461
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P462: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 462    
	LNormal: 


	P463: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     463
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P464: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 464    
	LNormal: 


	P465: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     465
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P466: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 466    
	LNormal: 


	P467: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     467
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P468: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 468    
	LNormal: 


	P469: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     469
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P470: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 470    
	LNormal: 


	P471: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     471
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P472: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 472    
	LNormal: 


	P473: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     473
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P474: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 474    
	LNormal: 


	P475: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     475
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P476: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 476    
	LNormal: 


	P477: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     477
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P478: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 478    
	LNormal: 


	P479: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     479
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P480: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 480    
	LNormal: 


	P481: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     481
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P482: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 482    
	LNormal: 


	P483: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     483
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P484: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 484    
	LNormal: 


	P485: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     485
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P486: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 486    
	LNormal: 


	P487: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     487
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P488: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 488    
	LNormal: 


	P489: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     489
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P490: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 490    
	LNormal: 


	P491: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     491
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P492: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 492    
	LNormal: 


	P493: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     493
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P494: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 494    
	LNormal: 


	P495: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     495
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P496: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 496    
	LNormal: 


	P497: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     497
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P498: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 498    
	LNormal: 


	P499: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     499
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P500: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 500    
	LNormal: 


	P501: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     501
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P502: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 502    
	LNormal: 


	P503: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     503
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P504: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 504    
	LNormal: 


	P505: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     505
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P506: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 506    
	LNormal: 


	P507: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     507
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P508: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 508    
	LNormal: 


	P509: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     509
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P510: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 510    
	LNormal: 


	P511: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     511
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P512: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 512    
	LNormal: 


	P513: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     513
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P514: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 514    
	LNormal: 


	P515: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     515
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P516: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 516    
	LNormal: 


	P517: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     517
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P518: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 518    
	LNormal: 


	P519: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     519
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P520: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 520    
	LNormal: 


	P521: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     521
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P522: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 522    
	LNormal: 


	P523: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     523
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P524: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 524    
	LNormal: 


	P525: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     525
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P526: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 526    
	LNormal: 


	P527: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     527
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P528: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 528    
	LNormal: 


	P529: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     529
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P530: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 530    
	LNormal: 


	P531: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     531
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P532: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 532    
	LNormal: 


	P533: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     533
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P534: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 534    
	LNormal: 


	P535: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     535
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P536: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 536    
	LNormal: 


	P537: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     537
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P538: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 538    
	LNormal: 


	P539: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     539
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P540: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 540    
	LNormal: 


	P541: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     541
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P542: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 542    
	LNormal: 


	P543: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     543
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P544: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 544    
	LNormal: 


	P545: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     545
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P546: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 546    
	LNormal: 


	P547: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     547
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P548: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 548    
	LNormal: 


	P549: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     549
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P550: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 550    
	LNormal: 


	P551: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     551
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P552: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 552    
	LNormal: 


	P553: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     553
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P554: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 554    
	LNormal: 


	P555: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     555
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P556: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 556    
	LNormal: 


	P557: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     557
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P558: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 558    
	LNormal: 


	P559: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     559
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P560: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 560    
	LNormal: 


	P561: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     561
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P562: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 562    
	LNormal: 


	P563: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     563
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P564: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 564    
	LNormal: 


	P565: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     565
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P566: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 566    
	LNormal: 


	P567: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     567
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P568: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 568    
	LNormal: 


	P569: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     569
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P570: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 570    
	LNormal: 


	P571: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     571
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P572: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 572    
	LNormal: 


	P573: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     573
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P574: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 574    
	LNormal: 


	P575: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     575
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P576: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 576    
	LNormal: 


	P577: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     577
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P578: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 578    
	LNormal: 


	P579: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     579
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P580: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 580    
	LNormal: 


	P581: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     581
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P582: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 582    
	LNormal: 


	P583: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     583
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P584: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 584    
	LNormal: 


	P585: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     585
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P586: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 586    
	LNormal: 


	P587: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     587
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P588: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 588    
	LNormal: 


	P589: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     589
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P590: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 590    
	LNormal: 


	P591: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     591
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P592: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 592    
	LNormal: 


	P593: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     593
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P594: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 594    
	LNormal: 


	P595: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     595
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P596: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 596    
	LNormal: 


	P597: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     597
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P598: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 598    
	LNormal: 


	P599: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     599
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P600: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 600    
	LNormal: 


	P601: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     601
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P602: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 602    
	LNormal: 


	P603: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     603
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P604: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 604    
	LNormal: 


	P605: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     605
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P606: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 606    
	LNormal: 


	P607: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     607
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P608: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 608    
	LNormal: 


	P609: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     609
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P610: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 610    
	LNormal: 


	P611: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     611
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P612: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 612    
	LNormal: 


	P613: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     613
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P614: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 614    
	LNormal: 


	P615: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     615
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P616: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 616    
	LNormal: 


	P617: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     617
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P618: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 618    
	LNormal: 


	P619: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     619
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P620: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 620    
	LNormal: 


	P621: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     621
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P622: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 622    
	LNormal: 


	P623: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     623
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P624: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 624    
	LNormal: 


	P625: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     625
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P626: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 626    
	LNormal: 


	P627: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     627
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P628: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 628    
	LNormal: 


	P629: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     629
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P630: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 630    
	LNormal: 


	P631: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     631
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P632: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 632    
	LNormal: 


	P633: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     633
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P634: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 634    
	LNormal: 


	P635: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     635
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P636: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 636    
	LNormal: 


	P637: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     637
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P638: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 638    
	LNormal: 


	P639: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     639
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P640: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 640    
	LNormal: 


	P641: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     641
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P642: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 642    
	LNormal: 


	P643: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     643
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P644: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 644    
	LNormal: 


	P645: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     645
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P646: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 646    
	LNormal: 


	P647: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     647
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P648: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 648    
	LNormal: 


	P649: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     649
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P650: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 650    
	LNormal: 


	P651: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     651
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P652: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 652    
	LNormal: 


	P653: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     653
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P654: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 654    
	LNormal: 


	P655: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     655
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P656: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 656    
	LNormal: 


	P657: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     657
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P658: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 658    
	LNormal: 


	P659: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     659
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P660: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 660    
	LNormal: 


	P661: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     661
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P662: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 662    
	LNormal: 


	P663: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     663
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P664: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 664    
	LNormal: 


	P665: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     665
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P666: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 666    
	LNormal: 


	P667: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     667
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P668: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 668    
	LNormal: 


	P669: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     669
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P670: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 670    
	LNormal: 


	P671: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     671
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P672: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 672    
	LNormal: 


	P673: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     673
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P674: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 674    
	LNormal: 


	P675: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     675
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P676: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 676    
	LNormal: 


	P677: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     677
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P678: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 678    
	LNormal: 


	P679: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     679
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P680: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 680    
	LNormal: 


	P681: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     681
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P682: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 682    
	LNormal: 


	P683: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     683
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P684: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 684    
	LNormal: 


	P685: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     685
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P686: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 686    
	LNormal: 


	P687: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     687
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P688: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 688    
	LNormal: 


	P689: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     689
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P690: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 690    
	LNormal: 


	P691: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     691
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P692: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 692    
	LNormal: 


	P693: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     693
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P694: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 694    
	LNormal: 


	P695: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     695
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P696: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 696    
	LNormal: 


	P697: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     697
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P698: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 698    
	LNormal: 


	P699: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     699
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P700: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 700    
	LNormal: 


	P701: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     701
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P702: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 702    
	LNormal: 


	P703: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     703
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P704: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 704    
	LNormal: 


	P705: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     705
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P706: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 706    
	LNormal: 


	P707: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     707
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P708: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 708    
	LNormal: 


	P709: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     709
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P710: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 710    
	LNormal: 


	P711: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     711
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P712: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 712    
	LNormal: 


	P713: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     713
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P714: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 714    
	LNormal: 


	P715: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     715
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P716: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 716    
	LNormal: 


	P717: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     717
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P718: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 718    
	LNormal: 


	P719: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     719
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P720: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 720    
	LNormal: 


	P721: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     721
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P722: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 722    
	LNormal: 


	P723: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     723
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P724: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 724    
	LNormal: 


	P725: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     725
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P726: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 726    
	LNormal: 


	P727: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     727
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P728: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 728    
	LNormal: 


	P729: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     729
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P730: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 730    
	LNormal: 


	P731: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     731
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P732: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 732    
	LNormal: 


	P733: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     733
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P734: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 734    
	LNormal: 


	P735: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     735
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P736: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 736    
	LNormal: 


	P737: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     737
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P738: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 738    
	LNormal: 


	P739: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     739
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P740: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 740    
	LNormal: 


	P741: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     741
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P742: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 742    
	LNormal: 


	P743: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     743
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P744: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 744    
	LNormal: 


	P745: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     745
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P746: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 746    
	LNormal: 


	P747: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     747
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P748: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 748    
	LNormal: 


	P749: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     749
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P750: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 750    
	LNormal: 


	P751: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     751
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P752: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 752    
	LNormal: 


	P753: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     753
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P754: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 754    
	LNormal: 


	P755: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     755
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P756: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 756    
	LNormal: 


	P757: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     757
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P758: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 758    
	LNormal: 


	P759: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     759
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P760: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 760    
	LNormal: 


	P761: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     761
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P762: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 762    
	LNormal: 


	P763: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     763
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P764: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 764    
	LNormal: 


	P765: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     765
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P766: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 766    
	LNormal: 


	P767: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     767
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P768: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 768    
	LNormal: 


	P769: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     769
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P770: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 770    
	LNormal: 


	P771: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     771
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P772: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 772    
	LNormal: 


	P773: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     773
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P774: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 774    
	LNormal: 


	P775: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     775
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P776: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 776    
	LNormal: 


	P777: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     777
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P778: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 778    
	LNormal: 


	P779: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     779
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P780: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 780    
	LNormal: 


	P781: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     781
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P782: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 782    
	LNormal: 


	P783: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     783
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P784: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 784    
	LNormal: 


	P785: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     785
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P786: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 786    
	LNormal: 


	P787: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     787
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P788: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 788    
	LNormal: 


	P789: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     789
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P790: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 790    
	LNormal: 


	P791: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     791
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P792: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 792    
	LNormal: 


	P793: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     793
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P794: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 794    
	LNormal: 


	P795: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     795
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P796: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 796    
	LNormal: 


	P797: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     797
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P798: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 798    
	LNormal: 


	P799: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     799
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P800: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 800    
	LNormal: 


	P801: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     801
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P802: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 802    
	LNormal: 


	P803: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     803
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P804: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 804    
	LNormal: 


	P805: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     805
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P806: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 806    
	LNormal: 


	P807: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     807
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P808: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 808    
	LNormal: 


	P809: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     809
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P810: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 810    
	LNormal: 


	P811: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     811
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P812: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 812    
	LNormal: 


	P813: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     813
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P814: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 814    
	LNormal: 


	P815: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     815
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P816: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 816    
	LNormal: 


	P817: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     817
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P818: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 818    
	LNormal: 


	P819: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     819
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P820: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 820    
	LNormal: 


	P821: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     821
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P822: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 822    
	LNormal: 


	P823: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     823
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P824: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 824    
	LNormal: 


	P825: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     825
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P826: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 826    
	LNormal: 


	P827: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     827
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P828: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 828    
	LNormal: 


	P829: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     829
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P830: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 830    
	LNormal: 


	P831: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     831
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P832: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 832    
	LNormal: 


	P833: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     833
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P834: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 834    
	LNormal: 


	P835: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     835
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P836: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 836    
	LNormal: 


	P837: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     837
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P838: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 838    
	LNormal: 


	P839: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     839
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P840: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 840    
	LNormal: 


	P841: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     841
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P842: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 842    
	LNormal: 


	P843: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     843
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P844: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 844    
	LNormal: 


	P845: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     845
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P846: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 846    
	LNormal: 


	P847: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     847
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P848: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 848    
	LNormal: 


	P849: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     849
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P850: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 850    
	LNormal: 


	P851: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     851
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P852: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 852    
	LNormal: 


	P853: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     853
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P854: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 854    
	LNormal: 


	P855: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     855
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P856: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 856    
	LNormal: 


	P857: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     857
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P858: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 858    
	LNormal: 


	P859: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     859
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P860: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 860    
	LNormal: 


	P861: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     861
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P862: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 862    
	LNormal: 


	P863: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     863
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P864: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 864    
	LNormal: 


	P865: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     865
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P866: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 866    
	LNormal: 


	P867: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     867
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P868: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 868    
	LNormal: 


	P869: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     869
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P870: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 870    
	LNormal: 


	P871: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     871
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P872: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 872    
	LNormal: 


	P873: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     873
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P874: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 874    
	LNormal: 


	P875: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     875
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P876: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 876    
	LNormal: 


	P877: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     877
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P878: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 878    
	LNormal: 


	P879: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     879
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P880: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 880    
	LNormal: 


	P881: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     881
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P882: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 882    
	LNormal: 


	P883: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     883
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P884: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 884    
	LNormal: 


	P885: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     885
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P886: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 886    
	LNormal: 


	P887: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     887
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P888: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 888    
	LNormal: 


	P889: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     889
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P890: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 890    
	LNormal: 


	P891: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     891
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P892: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 892    
	LNormal: 


	P893: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     893
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P894: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 894    
	LNormal: 


	P895: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     895
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P896: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 896    
	LNormal: 


	P897: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     897
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P898: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 898    
	LNormal: 


	P899: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     899
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P900: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 900    
	LNormal: 


	P901: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     901
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P902: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 902    
	LNormal: 


	P903: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     903
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P904: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 904    
	LNormal: 


	P905: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     905
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P906: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 906    
	LNormal: 


	P907: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     907
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P908: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 908    
	LNormal: 


	P909: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     909
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P910: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 910    
	LNormal: 


	P911: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     911
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P912: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 912    
	LNormal: 


	P913: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     913
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P914: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 914    
	LNormal: 


	P915: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     915
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P916: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 916    
	LNormal: 


	P917: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     917
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P918: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 918    
	LNormal: 


	P919: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     919
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P920: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 920    
	LNormal: 


	P921: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     921
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P922: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 922    
	LNormal: 


	P923: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     923
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P924: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 924    
	LNormal: 


	P925: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     925
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P926: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 926    
	LNormal: 


	P927: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     927
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P928: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 928    
	LNormal: 


	P929: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     929
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P930: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 930    
	LNormal: 


	P931: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     931
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P932: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 932    
	LNormal: 


	P933: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     933
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P934: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 934    
	LNormal: 


	P935: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     935
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P936: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 936    
	LNormal: 


	P937: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     937
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P938: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 938    
	LNormal: 


	P939: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     939
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P940: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 940    
	LNormal: 


	P941: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     941
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P942: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 942    
	LNormal: 


	P943: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     943
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P944: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 944    
	LNormal: 


	P945: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     945
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P946: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 946    
	LNormal: 


	P947: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     947
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P948: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 948    
	LNormal: 


	P949: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     949
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P950: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 950    
	LNormal: 


	P951: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     951
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P952: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 952    
	LNormal: 


	P953: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     953
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P954: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 954    
	LNormal: 


	P955: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     955
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P956: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 956    
	LNormal: 


	P957: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     957
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P958: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 958    
	LNormal: 


	P959: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     959
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P960: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 960    
	LNormal: 


	P961: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     961
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P962: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 962    
	LNormal: 


	P963: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     963
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P964: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 964    
	LNormal: 


	P965: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     965
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P966: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 966    
	LNormal: 


	P967: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     967
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P968: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 968    
	LNormal: 


	P969: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     969
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P970: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 970    
	LNormal: 


	P971: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     971
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P972: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 972    
	LNormal: 


	P973: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     973
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P974: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 974    
	LNormal: 


	P975: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     975
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P976: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 976    
	LNormal: 


	P977: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     977
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P978: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 978    
	LNormal: 


	P979: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     979
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P980: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 980    
	LNormal: 


	P981: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     981
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P982: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 982    
	LNormal: 


	P983: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     983
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P984: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 984    
	LNormal: 


	P985: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     985
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P986: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 986    
	LNormal: 


	P987: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     987
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P988: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 988    
	LNormal: 


	P989: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     989
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P990: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 990    
	LNormal: 


	P991: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     991
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P992: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 992    
	LNormal: 


	P993: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     993
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P994: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 994    
	LNormal: 


	P995: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     995
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P996: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 996    
	LNormal: 


	P997: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     997
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P998: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 998    
	LNormal: 


	P999: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     999
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1000: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1000    
	LNormal: 


	P1001: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1002: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1002    
	LNormal: 


	P1003: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1003
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1004: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1004    
	LNormal: 


	P1005: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1005
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1006: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1006    
	LNormal: 


	P1007: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1007
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1008: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1008    
	LNormal: 


	P1009: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1009
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1010: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1010    
	LNormal: 


	P1011: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1011
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1012: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1012    
	LNormal: 


	P1013: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1014: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1014    
	LNormal: 


	P1015: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1015
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1016: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1016    
	LNormal: 


	P1017: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1017
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1018: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1018    
	LNormal: 


	P1019: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1019
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1020: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1020    
	LNormal: 


	P1021: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1021
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1022: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1022    
	LNormal: 


	P1023: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1023
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1024: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1024    
	LNormal: 


	P1025: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1025
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1026: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1026    
	LNormal: 


	P1027: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1027
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1028: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1028    
	LNormal: 


	P1029: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1029
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1030: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1030    
	LNormal: 


	P1031: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1031
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1032: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1032    
	LNormal: 


	P1033: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1033
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1034: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1034    
	LNormal: 


	P1035: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1035
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1036: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1036    
	LNormal: 


	P1037: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1037
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1038: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1038    
	LNormal: 


	P1039: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1039
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1040: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1040    
	LNormal: 


	P1041: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1041
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1042: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1042    
	LNormal: 


	P1043: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1043
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1044: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1044    
	LNormal: 


	P1045: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1045
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1046: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1046    
	LNormal: 


	P1047: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1047
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1048: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1048    
	LNormal: 


	P1049: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1049
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1050: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1050    
	LNormal: 


	P1051: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1051
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1052: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1052    
	LNormal: 


	P1053: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1053
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1054: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1054    
	LNormal: 


	P1055: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1055
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1056: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1056    
	LNormal: 


	P1057: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1057
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1058: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1058    
	LNormal: 


	P1059: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1059
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1060: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1060    
	LNormal: 


	P1061: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1061
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1062: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1062    
	LNormal: 


	P1063: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1063
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1064: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1064    
	LNormal: 


	P1065: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1065
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1066: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1066    
	LNormal: 


	P1067: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1067
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1068: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1068    
	LNormal: 


	P1069: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1069
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1070: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1070    
	LNormal: 


	P1071: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1071
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1072: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1072    
	LNormal: 


	P1073: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1073
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1074: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1074    
	LNormal: 


	P1075: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1075
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1076: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1076    
	LNormal: 


	P1077: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1077
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1078: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1078    
	LNormal: 


	P1079: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1079
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1080: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1080    
	LNormal: 


	P1081: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1081
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1082: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1082    
	LNormal: 


	P1083: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1083
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1084: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1084    
	LNormal: 


	P1085: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1085
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1086: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1086    
	LNormal: 


	P1087: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1087
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1088: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1088    
	LNormal: 


	P1089: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1089
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1090: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1090    
	LNormal: 


	P1091: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1091
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1092: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1092    
	LNormal: 


	P1093: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1093
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1094: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1094    
	LNormal: 


	P1095: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1095
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1096: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1096    
	LNormal: 


	P1097: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1097
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1098: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1098    
	LNormal: 


	P1099: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1099
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1100: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1100    
	LNormal: 


	P1101: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1101
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1102: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1102    
	LNormal: 


	P1103: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1103
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1104: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1104    
	LNormal: 


	P1105: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1105
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1106: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1106    
	LNormal: 


	P1107: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1107
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1108: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1108    
	LNormal: 


	P1109: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1109
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1110: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1110    
	LNormal: 


	P1111: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1111
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1112: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1112    
	LNormal: 


	P1113: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1113
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1114: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1114    
	LNormal: 


	P1115: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1115
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1116: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1116    
	LNormal: 


	P1117: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1117
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1118: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1118    
	LNormal: 


	P1119: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1119
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1120: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1120    
	LNormal: 


	P1121: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1121
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1122: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1122    
	LNormal: 


	P1123: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1123
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1124: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1124    
	LNormal: 


	P1125: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1125
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1126: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1126    
	LNormal: 


	P1127: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1127
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1128: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1128    
	LNormal: 


	P1129: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1129
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1130: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1130    
	LNormal: 


	P1131: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1131
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1132: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1132    
	LNormal: 


	P1133: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1133
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1134: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1134    
	LNormal: 


	P1135: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1135
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1136: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1136    
	LNormal: 


	P1137: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1137
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1138: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1138    
	LNormal: 


	P1139: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1139
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1140: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1140    
	LNormal: 


	P1141: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1141
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1142: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1142    
	LNormal: 


	P1143: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1143
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1144: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1144    
	LNormal: 


	P1145: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1145
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1146: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1146    
	LNormal: 


	P1147: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1147
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1148: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1148    
	LNormal: 


	P1149: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1149
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1150: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1150    
	LNormal: 


	P1151: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1151
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1152: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1152    
	LNormal: 


	P1153: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1153
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1154: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1154    
	LNormal: 


	P1155: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1155
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1156: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1156    
	LNormal: 


	P1157: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1157
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1158: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1158    
	LNormal: 


	P1159: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1159
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1160: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1160    
	LNormal: 


	P1161: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1161
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1162: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1162    
	LNormal: 


	P1163: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1163
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1164: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1164    
	LNormal: 


	P1165: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1165
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1166: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1166    
	LNormal: 


	P1167: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1167
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1168: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1168    
	LNormal: 


	P1169: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1169
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1170: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1170    
	LNormal: 


	P1171: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1171
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1172: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1172    
	LNormal: 


	P1173: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1173
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1174: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1174    
	LNormal: 


	P1175: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1175
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1176: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1176    
	LNormal: 


	P1177: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1177
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1178: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1178    
	LNormal: 


	P1179: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1179
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1180: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1180    
	LNormal: 


	P1181: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1181
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1182: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1182    
	LNormal: 


	P1183: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1183
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1184: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1184    
	LNormal: 


	P1185: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1185
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1186: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1186    
	LNormal: 


	P1187: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1187
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1188: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1188    
	LNormal: 


	P1189: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1189
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1190: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1190    
	LNormal: 


	P1191: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1191
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1192: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1192    
	LNormal: 


	P1193: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1193
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1194: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1194    
	LNormal: 


	P1195: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1195
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1196: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1196    
	LNormal: 


	P1197: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1197
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1198: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1198    
	LNormal: 


	P1199: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1199
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1200: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1200    
	LNormal: 


	P1201: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1201
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1202: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1202    
	LNormal: 


	P1203: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1203
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1204: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1204    
	LNormal: 


	P1205: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1205
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1206: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1206    
	LNormal: 


	P1207: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1207
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1208: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1208    
	LNormal: 


	P1209: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1209
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1210: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1210    
	LNormal: 


	P1211: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1211
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1212: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1212    
	LNormal: 


	P1213: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1213
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1214: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1214    
	LNormal: 


	P1215: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1215
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1216: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1216    
	LNormal: 


	P1217: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1217
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1218: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1218    
	LNormal: 


	P1219: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1219
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1220: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1220    
	LNormal: 


	P1221: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1221
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1222: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1222    
	LNormal: 


	P1223: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1223
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1224: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1224    
	LNormal: 


	P1225: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1225
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1226: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1226    
	LNormal: 


	P1227: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1227
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1228: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1228    
	LNormal: 


	P1229: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1229
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1230: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1230    
	LNormal: 


	P1231: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1231
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1232: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1232    
	LNormal: 


	P1233: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1233
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1234: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1234    
	LNormal: 


	P1235: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1235
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1236: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1236    
	LNormal: 


	P1237: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1237
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1238: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1238    
	LNormal: 


	P1239: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1239
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1240: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1240    
	LNormal: 


	P1241: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1241
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1242: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1242    
	LNormal: 


	P1243: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1243
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1244: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1244    
	LNormal: 


	P1245: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1245
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1246: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1246    
	LNormal: 


	P1247: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1247
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1248: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1248    
	LNormal: 


	P1249: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1249
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1250: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1250    
	LNormal: 


	P1251: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1251
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1252: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1252    
	LNormal: 


	P1253: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1253
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1254: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1254    
	LNormal: 


	P1255: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1255
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1256: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1256    
	LNormal: 


	P1257: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1257
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1258: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1258    
	LNormal: 


	P1259: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1259
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1260: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1260    
	LNormal: 


	P1261: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1261
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1262: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1262    
	LNormal: 


	P1263: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1263
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1264: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1264    
	LNormal: 


	P1265: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1265
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1266: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1266    
	LNormal: 


	P1267: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1267
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1268: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1268    
	LNormal: 


	P1269: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1269
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1270: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1270    
	LNormal: 


	P1271: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1271
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1272: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1272    
	LNormal: 


	P1273: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1273
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1274: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1274    
	LNormal: 


	P1275: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1275
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1276: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1276    
	LNormal: 


	P1277: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1277
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1278: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1278    
	LNormal: 


	P1279: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1279
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1280: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1280    
	LNormal: 


	P1281: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1281
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1282: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1282    
	LNormal: 


	P1283: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1283
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1284: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1284    
	LNormal: 


	P1285: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1285
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1286: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1286    
	LNormal: 


	P1287: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1287
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1288: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1288    
	LNormal: 


	P1289: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1289
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1290: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1290    
	LNormal: 


	P1291: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1291
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1292: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1292    
	LNormal: 


	P1293: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1293
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1294: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1294    
	LNormal: 


	P1295: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1295
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1296: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1296    
	LNormal: 


	P1297: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1297
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1298: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1298    
	LNormal: 


	P1299: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1299
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1300: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1300    
	LNormal: 


	P1301: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1301
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1302: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1302    
	LNormal: 


	P1303: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1303
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1304: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1304    
	LNormal: 


	P1305: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1305
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1306: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1306    
	LNormal: 


	P1307: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1307
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1308: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1308    
	LNormal: 


	P1309: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1309
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1310: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1310    
	LNormal: 


	P1311: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1311
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1312: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1312    
	LNormal: 


	P1313: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1313
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1314: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1314    
	LNormal: 


	P1315: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1315
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1316: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1316    
	LNormal: 


	P1317: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1317
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1318: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1318    
	LNormal: 


	P1319: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1319
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1320: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1320    
	LNormal: 


	P1321: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1321
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1322: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1322    
	LNormal: 


	P1323: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1323
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1324: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1324    
	LNormal: 


	P1325: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1325
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1326: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1326    
	LNormal: 


	P1327: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1327
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1328: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1328    
	LNormal: 


	P1329: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1329
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1330: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1330    
	LNormal: 


	P1331: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1331
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1332: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1332    
	LNormal: 


	P1333: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1333
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1334: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1334    
	LNormal: 


	P1335: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1335
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1336: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1336    
	LNormal: 


	P1337: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1337
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1338: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1338    
	LNormal: 


	P1339: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1339
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1340: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1340    
	LNormal: 


	P1341: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1341
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1342: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1342    
	LNormal: 


	P1343: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1343
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1344: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1344    
	LNormal: 


	P1345: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1345
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1346: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1346    
	LNormal: 


	P1347: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1347
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1348: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1348    
	LNormal: 


	P1349: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1349
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1350: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1350    
	LNormal: 


	P1351: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1351
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1352: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1352    
	LNormal: 


	P1353: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1353
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1354: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1354    
	LNormal: 


	P1355: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1355
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1356: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1356    
	LNormal: 


	P1357: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1357
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1358: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1358    
	LNormal: 


	P1359: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1359
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1360: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1360    
	LNormal: 


	P1361: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1361
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1362: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1362    
	LNormal: 


	P1363: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1363
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1364: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1364    
	LNormal: 


	P1365: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1365
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1366: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1366    
	LNormal: 


	P1367: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1367
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1368: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1368    
	LNormal: 


	P1369: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1369
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1370: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1370    
	LNormal: 


	P1371: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1371
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1372: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1372    
	LNormal: 


	P1373: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1373
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1374: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1374    
	LNormal: 


	P1375: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1375
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1376: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1376    
	LNormal: 


	P1377: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1377
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1378: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1378    
	LNormal: 


	P1379: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1379
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1380: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1380    
	LNormal: 


	P1381: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1381
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1382: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1382    
	LNormal: 


	P1383: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1383
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1384: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1384    
	LNormal: 


	P1385: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1385
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1386: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1386    
	LNormal: 


	P1387: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1387
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1388: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1388    
	LNormal: 


	P1389: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1389
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1390: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1390    
	LNormal: 


	P1391: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1391
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1392: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1392    
	LNormal: 


	P1393: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1393
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1394: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1394    
	LNormal: 


	P1395: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1395
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1396: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1396    
	LNormal: 


	P1397: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1397
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1398: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1398    
	LNormal: 


	P1399: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1399
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1400: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1400    
	LNormal: 


	P1401: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1401
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1402: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1402    
	LNormal: 


	P1403: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1403
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1404: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1404    
	LNormal: 


	P1405: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1405
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1406: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1406    
	LNormal: 


	P1407: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1407
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 


	P1408: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JULHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1408    
	LNormal: 


	P1409: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1409
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JULHO DE 2013
	LNormal: 




