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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Há número regimental. Declaro aberta 
a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Mozarildo Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como 
sou Relator de uma PEC que trata da carreira de Es-
tado – e sei que está aí relacionada –, queria fazer um 
apelo no sentido de que, como tenho de viajar logo 
mais, se V. Exª pudesse inverter a pauta para votar-
mos, primeiramente, essa PEC. Assim, ficaria muito 
feliz em poder relatar uma PEC, que é, inclusive, de 
autoria do Senador Vital do Rêgo, que, além de mé-
dico, é advogado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A sessão de hoje foi convocada, Srªs e 
Srs. Senadores, exatamente para que nós pudésse-
mos avançar na pauta. O Senador Mozarildo Cavalcanti 
tem absoluta razão. Eu gostaria que a Casa compre-
endesse que, no momento da crítica, nós precisamos 
fazer autocrítica. E, muitas vezes, nessas horas é im-
portante que o Parlamento aproveite a oportunidade 
para avançar.

Nós precisamos fazer essa autocrítica. Quando as 
pessoas dizem: “Mas e essa matéria, aquela e aquela 
outra, que estavam há tantos meses, há tantos anos 
tramitando e não havia deliberação”, é o momento 
para que digamos mesmo que esses momentos são 
importantes para ajudar o Parlamento a caminhar. E, 
desta feita, caminhar no sentido das ruas, para que 
possamos, interpretando esses sentimentos, fazer as 
mudanças com a celeridade que todos cobram que 
nós façamos.

Eu acho que é isso que tem de orientar os nos-
sos trabalhos.

Quero agradecer aos Líderes partidários que 
concordaram com a antecipação da sessão

Quero dizer, ainda, que o nosso propósito é co-
meçarmos a deliberar, suspendermos por volta das 
14h20min e retomarmos, quarenta minutos depois, para 
continuarmos na nossa pauta de votação, a exemplo 
do que fizemos na quarta-feira que passou.

Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de me manifestar, não apenas como Senador, mas 
como Presidente, mas como Presidente da Comissão 
de Constituição e Justiça.

Desde ontem que V. Exª, após memorável discurso 
nesta Casa, quando soube interpretar, em alto e bom 
som, o recado das ruas do Brasil, trouxe-nos uma pauta 
proposta para analisarmos, com rapidez e eficiência, 
as necessidades que emanam do povo brasileiro. E, 
imediatamente, Sr. Presidente, não apenas este Se-
nador, o Líder Eunício ou o Líder Eduardo Braga, mas 
todos os Senadores da Casa sentiram a sensibilidade 
e a responsabilidade do discurso de V. Exª.

Foi assim agora, há pouco, na Comissão de Cons-
tituição e Justiça, quando já todos os projetos que V. 
Exª elencou – mais de quatorze projetos importantes 
e prioritários que estavam na Casa – já tinham Rela-
tores designados.

Mas V. Exª fez um apelo à Comissão de Consti-
tuição e Justiça para que o projeto viesse a Plenário. 
E é por isso que estamos aqui, para colaborar com 
V. Exª, pela necessidade de apresentarmos soluções 
rápidas para o Brasil, como as que V. Exª colocou e 
foi tão bem recebido ontem por ocasião, repito, de um 
memorável discurso que restaura, cada vez mais, a 
dignidade deste Senado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.

A sessão de hoje objetiva a apreciação de al-
guns requerimentos de urgência, bem como ficamos 
de apreciar o mérito de algumas matérias, como dis-
cutimos ontem aqui e durante a reunião com os Líde-
res partidários.

Eu queria só comunicar à Casa, como tem sido 
praxe, que ontem nós mantivemos a reunião com a Pre-
sidenta da República, com o Presidente da Câmara...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... e com o Vice-Presidente Michel Temer, 
e levamos à consideração da Presidenta da República 
as sugestões do Congresso Nacional, da Câmara e 
do Senado Federal, que visam contribuir para o pacto 
ao qual a Presidenta da República convocou o país.

A Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, ouviu aten-
tamente a agenda que nós divulgamos ontem, discutiu 
cada ponto dessa agenda e ficou bastante entusias-
mada com aqueles pontos que aqui foram defendidos, 
a saber: a ficha limpa para os servidores dos três Po-
deres, punição para juízes e promotores condenados, 
tornar hediondo o crime de corrupção e o fim do au-
xílio reclusão, bem como a proposta do passe livre, 
que eu tive a satisfação de lhe apresentar e que ela 
considerou uma proposta criativa, assegurando que 
estudaria a sua repercussão e que ajudaria no que 
fosse possível ajudar.
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Quero dizer, com relação a essa proposta, que 
provocou uma movimentação muito grande nas redes 
sociais, com mais de doze milhões de registros, que 
ela visa instituir o passe livre para o estudante regu-
larmente matriculado, com frequência comprovada, e, 
pela primeira vez, com a fonte de receita consubstan-
ciada, os royalties do petróleo.

Essa proposta tem recebido manifestações de 
apoio de todo o País. Hoje, recebi telefonemas de vários 
Governadores, entre os quais eu queria destacar o do 
Governador do Amazonas, apoiando expressamente 
a matéria. Ela tem o apoio da Ordem dos Advogados 
do Brasil e, tenho certeza, terá sobretudo o apoio das 
ruas, porque essa é a principal bandeira das ruas. É o 
passe livre para o estudante regularmente matriculado, 
com frequência comprovada.

Mais uma vez, eu quero pedir a compreensão da 
Casa, para que nós possamos avançar nessa pauta 
que, consensualmente, foi construída com os Senado-
res. E eu quero, definitivamente, pedir aos Senadores 
– e ontem eu tive a oportunidade de pedir aos Líderes 
partidários o apoio e obtive o apoio de todos os Líde-
res presentes na reunião com relação ao passe livre 
para estudantes. Eu, hoje, queria pedir mais: eu queria 
pedir a todos os Senadores desta Casa que sejam co-
autores desse projeto. Que, ao invés do apoio, assinem 
também, dividam a coautoria desse projeto, que eu 
tenho absoluta certeza que vai atender a essa grande 
demanda que acontece, hoje, nas ruas de todo o País.

Portanto, eu vou pedir à Mesa, à Secretária-
-Geral da Mesa, que recolha a assinatura de todos 
os Senadores que quiserem assinar, para que dessa 
forma, democraticamente, nós possamos dividir a au-
toria desse projeto.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Pela ordem.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela 
ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, só esclarecimento do procedimento. Nós faremos 
uma primeira sessão somente para votação das urgên-
cias, dos requerimentos de urgência, e em seguida...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós pretendemos, na sessão, como 
acordado, votar as urgências e o mérito de algumas 
matérias. Nós vamos votar o mérito do projeto que tor-
na a corrupção crime hediondo, foi um compromisso 
que assumimos ontem, aqui, fundamentalmente; va-
mos votar o FPE, que foi apreciado ontem na Câmara 

dos Deputados, nós estamos apenas aguardando que 
o projeto chegue para que nós possamos apreciá-lo.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos votar o projeto que destina 
royalties para a educação, que recebeu um acréscimo, 
ontem, da Câmara dos Deputados – para a educação, 
75%, e para a saúde, 25% –, nós vamos apreciar esse 
projeto no mérito; e também, no mérito, nós vamos votar 
o Ficha Limpa para os servidores dos três poderes da 
República; e vamos votar também o mérito do projeto 
que institui o serviço civil obrigatório para egressos 
dos cursos de graduação de faculdades públicas nas 
profissões regulamentadas da área de saúde ou que 
tenham recebido financiamento público; e vamos votar 
também o mérito do projeto que estabelece a carreira 
de Estado do médico.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E vamos votar – já concederei a palavra 
a todos os Líderes – a urgência, ou seja, o calendário 
para esses projetos que citarei: o do financiamento da 
saúde, que destina 10% da receita bruta para a saú-
de; o do passe livre para estudante; o do que institui 
a punição aos juízes e promotores condenados por 
corrupção; e o do que facilita o exercício da iniciativa 
popular, quer dizer, amplia a democracia participativa, 
diminuindo os percentuais para propostas de iniciativa 
popular, diminuindo o número de assinaturas.

É basicamente essa a pauta que havia sido acor-
dada. Quer dizer, nós votaremos o mérito dessas quatro 
matérias e um calendário para essas outras matérias, 
que são prioritárias.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 
AP) – Presidente, o fórum privilegiado também, não é?

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Peço pela ordem a palavra, Sr. Presidente. Como 
Líder do PMDB, peço pela ordem a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu vou ouvir... Estão inscritos o Senador 
Eunício Oliveira, o Senador Aloysio Nunes, o Senador 
Alvaro Dias, o Senador Randolfe Rodrigues.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
José Agripino.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria, em benefício da produtivida-
de da nossa sessão, que pudéssemos limitar, já que 
o Regimento estabelece um tempo, sintetizar a inter-
venção de cada um para, dessa forma, caminharmos 
com relação à nossa pauta.
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O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Serei extremamente breve, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, serei extremamente breve, primeiro, para repetir o 
que disse ontem, da tribuna: do privilégio nesta Casa 
– menciono a reunião de todos os Líderes, os Líderes 
que estavam presentes, inclusive o Líder da Base e o 
da Oposição, numa reunião com V. Exª – de tratarmos 
de uma pauta que responde aos anseios da população, 
que se manifesta nas ruas. Esta Casa está dando a 
resposta a esses anseios da população. 

Sr. Presidente, eu não ouvi a leitura de V. Exª na 
questão do Plano Nacional de Educação, que destina 
10% do PIB para a educação. Já que nós votamos a 
questão dos royalties, não temos por que não incluir 
na pauta também – e eu gostaria que V. Exª se mani-
festasse sobre isso – a questão do Plano Nacional de 
Educação (PNE), que destina 10% do PIB à educação.

E também, já na esteira deste debate, gosta-
ríamos que incluísse nesta pauta para o debate, Sr. 
Presidente, também um outro fato que vem das ruas 
e que há muito tempo estamos ouvindo em todas as 
reuniões de que participamos: a questão da discussão 
do foro privilegiado no Brasil. Eu queria solicitar a V. 
Exª que incluísse para o debate também essa matéria, 
que está na ordem do dia e na pauta das ruas.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos ouvir todos.

O Senador Eunício Oliveira está propondo a ur-
gência para a apreciação do Plano Nacional de Saúde.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Da Educação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Perdão. Do Plano Nacional de Educação.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Da Educação, e, já que ele está vinculado aos royal-
ties, nós votamos os royalties.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Por que isso? Porque, a partir da de-
cisão da Câmara, ontem, nós temos como agilizar a 
apreciação dessa matéria.

Eu hoje, pessoalmente, propus ao Senador Vital 
do Rêgo, Presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça, mais especialmente ao Senador Alvaro Dias, 
que nós tivéssemos um calendário especial para a 
aprovação dessa matéria. E é importante que se diga 

uma coisa: eu sei que tem muita gente aqui, no Senado, 
preocupada em fazer audiência pública. Eu queria só 
lembrar que as nossas audiências públicas ordinárias 
estão sendo feitas hoje nas ruas – nas ruas! – e o Se-
nado deve aproveitar essa circunstância para ajudar 
com relação à deliberação de algumas matérias que 
teve dificuldade de deliberar até então.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sr. Presidente, por isso que, em nome do PMDB, 
como Líder do PMDB – e me autoriza aqui o Líder 
do PT, que vai falar também –, em nome da Base do 
Governo, nós queremos inclusive essa votação. Em 
nome do PMDB – e falo como Líder do PMDB e Líder 
do Bloco –, eu solicito a V. Exª a urgência. O Senador 
Vital do Rêgo já concordou, inclusive.

Nós podemos fazer um apelo ao Presidente da 
Comissão de Educação que concorde que essas ma-
térias, para as quais nós assinamos urgência, possam 
ser votadas diretamente aqui, no Plenário, e os relatores 
serão designados por V. Exª. Poderá ser, inclusive, o 
Presidente da Comissão de Educação ou o Presidente 
da Comissão de Constituição e Justiça. Mas nós não 
podemos deixar de votar essa matéria, que é tão im-
portante para a resposta que precisamos dar ao Brasil. 
É a solicitação que faço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Conforme colocamos de manhã, nós 
aguardamos...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... que haja um entendimento dos Lí-
deres partidários com relação a esse requerimento de 
urgência e aguardamos a remessa do requerimento 
para a Mesa e, depois, o colocaremos em apreciação.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Farei o requerimento, de imediato.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu louvo o afã de V. Exª em traduzir para a 
nossa atividade o chamado clamor das ruas, embora eu 
seja muito franco a dizer que nem sempre o clamor das 
ruas deve ser aceito pelas Casas representativas como 
se fosse um norte absoluto a ser seguido a qualquer 
preço. Por isto é que existe a democracia representa-
tiva: para que se procure interpretar os movimentos 
da opinião pública e traduzi-los em propostas viáveis, 
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propostas que tenham condições de obter o apoio da-
queles que representam o povo, que foram eleitos para 
representar o povo. Não confundamos o clamor das 
ruas com a instituição política que nós aqui devemos 
encarnar, que é a soberania popular. Nós encarnamos 
a soberania popular.

Eu digo a V. Exª, por exemplo, que, em relação ao 
Plano Nacional da Educação, parece-me uma exigência 
evidente de que ele passe pelo crivo da Comissão de 
Educação, porque não se está discutindo apenas se 
vai dar 10% ou 8% de royalty ou se vai vincular 10% 
ou 8%. Trata-se de formular um plano para a educa-
ção do País, e é óbvio que a Comissão de Educação 
tem que ser ouvida.

Em relação às matérias sobre as quais se pro-
põe urgência, Presidente, eu faço um apelo a V. Exª no 
sentido de que os Líderes possam ter a relação das 
matérias para as quais V. Exª deseja promover uma vo-
tação de urgência, para que possamos examinar quais 
aquelas que já estão suficientemente amadurecidas 
para serem trazidas ao plenário e quais aquelas que 
devem ser submetidas ao crivo das comissões técnicas.

Estou plenamente de acordo com V. Exª: a maior 
parte das audiências públicas é pura perda de tempo; 
cada um de nós aqui tem que ser uma audiência pú-
blica ambulante. Agora, o pronunciamento de comis-
sões, como a Comissão de Constituição e Justiça, a 
Comissão de Educação e a Comissão de Assuntos 
Econômicos sobre um tema como, por exemplo, o 
passe livre, para que se tenha a ponderação do custo 
efetivo dessa providência, quem vai arcar com esses 
custos, eu acho que é absolutamente indispensável. 

Portanto, eu sugiro a V. Exª, Sr. Presidente, que 
proponha aos Líderes a relação das matérias sobre as 
quais V. Exª desejaria que votássemos com urgência, 
e V. Exª terá toda a colaboração por parte do PSDB.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 
ordem, Presidente. Senador Mário Couto. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu sei que todos estão pedindo a pa-
lavra pela ordem e todos terão a palavra pela ordem. 
Eu vou apenas seguir uma lista de inscrição, para que 
eu não cometa o excesso de conceder a palavra... Es-
tão inscritos os Senadores Alvaro Dias, Randolfe Ro-
drigues, José Agripino, Gim Argello, Wellington Dias, 
Mário Couto.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – Presidente, quero me inscrever. Rodrigo Rol-
lemberg.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Sérgio 
Petecão.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 
PB) – Por favor, Cássio Cunha Lima.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Cristovam.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu quero comunicar à Casa que o 
projeto do FPE já chegou e queria combinar com os 
senhores se é mesmo o propósito deliberarmos hoje, 
nesta sessão. O Regimento permite cinco minutos. Se 
cada um fizer uma intervenção por cinco minutos, é 
melhor, desde já, nós transferirmos a sessão, porque 
aí vamos obter, do ponto de vista da produtividade e 
do resultado, um encaminhamento melhor.

São as seguintes as Emendas da Câmara ao 
Projeto de Lei do Senado nº 240, de 2013-Com-
plementar:
Emendas da Câmara ao Projeto de Lei do Se-
nado nº 240, de 2013-Complementar
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, era só para colocar na ordem. Eu acho que 
há entendimento sobre o FPE, Sr. Presidente, por tudo 
que se conversa aqui. Votamos o FPE e, em seguida, 
analisamos as outras questões.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente, declino, para nós votarmos logo o FPE.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
Vamos votar as duas matérias que estão acordadas, 
que são fundamentais: a destinação dos royalties, 75% 
para a educação e 25% para a saúde...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Não 
há acordo, Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
... e a matéria que está em pauta, que é o Fundo de 
Participação. Em seguida, abrimos a discussão sobre 
as prioridades propostas por V. Exª, com relação às 
quais há uma unanimidade. Apenas o procedimento 
é que está em apreciação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Perfeito.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Votamos os royalties, Presidente, e o FPE... Aliás, vota-
mos o FPE, Presidente, e os royalties debatemos depois.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Exatamente. Eu queria só encaminhar que nós preci-
samos compreender que há consenso para a votação 
do FPE. Em relação às outras matérias, nós precisa-
mos analisar o que o Senador Alvaro Dias acabou de 
dizer aqui. Precisamos ouvir aqui, debater. Existem as 
vozes da rua? Existem. Temos que ouvir? 

Temos, mas nós somos uma Casa representati-
va de 200 milhões de brasileiros e nós temos de agir 
como tal, podendo cada um aqui ter conhecimento claro 
sobre cada matéria que estamos votando. 

Eu queria sugerir votar o FPE e, em seguida, 
tratar de outros temas.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos votar o FPE, e as matérias, 
cujos requerimentos foram propostos, nós vamos ter 
oportunidade de discuti-las. 

Não há como aprovar uma matéria no Parlamen-
to, em nenhum parlamento, especialmente neste, atro-
pelando as pessoas no que elas pensam e querem. 
Apenas, com relação a essa coisa da corrupção, como 
crime hediondo, nós ontem firmamos um compromisso 
de que hoje nós apreciaríamos a matéria. Nós vamos 
apreciar a matéria! 

Há outras propostas tramitando na Câmara dos 
Deputados. Aprovando a matéria aqui, ela tramitará 
na Câmara dos Deputados; a ela serão apensadas 
matérias correlatas, mas é importante que o Senado 
delibere hoje sobre isso. É muito importante!

Com a palavra o Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente Renan, 
eu entendo a urgência do PNE. Ela entra em vigor em 
agosto. Eu me comprometi e fiz um acordo com o Se-
nador Vital do Rêgo de que nós faríamos, no máximo, 
uma ou duas audiências, uma ainda no mês de julho. 
Comprometi-me com o Ministro Aloysio Mercadante 
que, em agosto, ela seria votada e terminada. Não é 
justo que a Comissão de Educação seja atropelada. 

O PNE ficou três anos na Câmara! Era para entrar 
em 1º de janeiro de 2011. Ficou seis meses aqui no Se-
nado em uma única Comissão de Assuntos Econômi-
cos, com o Relator Pimentel, que aguardava algumas 
resoluções sobre os royalties do petróleo. Agora, não 
passar pela Comissão de Mérito e com a promessa de 
que, no meio e final de agosto, ela será votada, é atro-
pelar. Até porque essas coisas têm de ser examinadas. 

Se nós formos agora, em função de qualquer tipo 
de clamor, votar isso de qualquer maneira, nós vamos 
perder, inclusive, a credibilidade. Então, o Senado não 
faz mais sentido; vamos encerrar, amanhã, a Comis-
são de Educação. 

Eu peço vênia a V. Exª (...)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Eu queria lembrar a V. Exª somente que 
esse raciocínio não é apenas para o PNE, mas para 
todas as matérias cujas urgências estão sendo solicita-
das. Qualquer requerimento de urgência que tivermos 
sobre a Mesa, nós vamos submeter à votação. É uma 
regra do Regimento. Não há como agir diferentemente. 

O PMDB acabou de pedir a urgência para apre-
ciação do Plano Nacional de Saúde.

O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) – Sr. 
Presidente, apenas...

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pre-
sidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Sarney e Senador Al-
varo Dias.

O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu pediria a V. Exª 
que, mais uma vez, explicasse quais são os procedi-
mentos que serão adotados na sessão: se em primeiro 
lugar nós vamos votar o requerimento de urgência; de-
pois de votar o requerimento de urgência, iremos votar 
as matérias relacionadas. Quais são as preferências 
que V. Exª vai dar para que possamos ter uma noção 
de como vai ser a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, preli-
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minarmente, eu gostaria de enaltecer esse esforço de 
V. Exª para dar resposta celeremente ao clamor das 
ruas, mas é preciso ponderar também algumas coisas. 

Em relação ao Plano Nacional da Educação. Não 
existe nada mais importante do que o Plano Nacional 
da Educação. Podem existir coisas tão importantes 
quanto ele, mas certamente é uma prioridade indis-
cutível para o País. 

Esse Plano só vigora a partir de janeiro do próximo 
ano, portanto, não há razão para esse atropelamento. 
Nós podemos votá-lo em agosto, como deseja o Sena-
dor Cyro Miranda, mas, para economia processual, eu 
apelo a V. Exª apenas que determine o cumprimento do 
acordo que fizemos hoje pela manhã, na Comissão de 
Constituição e Justiça, juntamente com o Senador Vital 
do Rêgo, em nome do Senador Cyro Miranda, para que 
essa proposta passe pela Comissão de Justiça e que, 
numa única reunião, se delibere sobre a constituciona-
lidade e seja remetida à Comissão de Educação, onde 
nós estamos assumindo o compromisso, o Presidente 
da Comissão está assumindo o compromisso de deli-
berar rapidamente sobre a matéria. Essa é a questão.

Além disso, Sr. Presidente, eu gostaria de apro-
veitar o ensejo para pedir a reflexão dos colegas Se-
nadores e Senadoras sobre matéria da maior impor-
tância, suscitada ontem. Acho que, precipitadamente, 
o Governo recuou da tese da assembleia constituinte 
exclusiva e a substituiu pelo plebiscito. É algo muito 
sério! Nós temos de refletir sobre essa proposta. 

Parece-me uma proposta precipitada. Plebiscito 
sobre reforma política não é plausível, no meu enten-
dimento. Há questões que são complexas e que não 
podem ser respondidas pelo “sim” e pelo “não” de um 
plebiscito. 

Nós não podemos a toda hora substituir o Con-
gresso Nacional, subtrair as suas prerrogativas. 

A outra proposta de um referendo, depois de o 
Congresso aprovar a reforma política, é mais adequa-
da, porque nós teremos eleições no próximo ano, e 
nós poderíamos aproveitar as eleições de 2014 para 
esse referendo. Nós podemos agilizar a aprovação da 
reforma política no Congresso Nacional e, aprovada, 
submetê-la ao referendo popular nas eleições de 2014.

(Soa a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Por-
que eu indago: quanto custaria um plebiscito agora? 
Quando esse plebiscito seria realizado? Em que cir-
cunstâncias? Já, no ambiente do processo eleitoral em 
curso? Quanto custaria esse plebiscito?

(Soa a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – En-
fim, são questões que devem ser ponderadas. 

Eu registro desde já, Sr. Presidente, a minha po-
sição contrária a essa proposta (...)

(Soa a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – (...) 
do plebiscito agora. Sou favorável, sim, a que V. Exª 
elenque as matérias que ainda não foram deliberadas 
pelo Senado a propósito da reforma política. O Senado 
já aprovou muita coisa em reforma política.

(Soa a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Quase 
todos os itens da reforma política foram aprovados pelo 
Senado e se encontram na Câmara. Aprovemos o que 
resta a aprovar e remetemos à Câmara; e, certamen-
te, nós estaremos contribuindo para acelerar também 
a decisão sobre a reforma política no País. O Brasil 
necessita, sim, de um modelo político novo, moderno, 
mas nós não podemos lançar mão de subterfúgios (...)

(Soa a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – (...) 
para aplacar a consciência nacional e acalmar esse 
protesto que está nas ruas do Brasil.

(Soa a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria comunicar à Casa que nós 
estamos na Ordem do Dia e há um pedido de infor-
mação concreto com relação, novamente, às matérias 
que serão apreciadas hoje na sessão, convocada exa-
tamente para isso. Eu vou repetir.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Sr. Presidente, pela ordem, se me permite. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu vou repetir. Eu darei a palavra, pela 
ordem, mas eu vou repetir. 

Quer dizer, estão listadas para nós votarmos hoje: 
o mérito do FPE, do Fundo de Participação dos Esta-
dos; o mérito do projeto que torna hediondo o crime 
de corrupção, que é o Projeto nº 204, de 2011; e va-
mos votar o mérito dos royalties para a educação, que 
foi aprovado ontem pela Câmara dos Deputados; (...) 

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – O 
projeto de crime hediondo, Sr. Presidente, e outros 
projetos aqui. Eu pedi o 660.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vamos votar (...)

Eu peço a atenção da Casa (...)

(Soa a campainha.) 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – (...) para que a gente possa, de uma 
vez por todas (...) É a quarta vez que eu estou listando 



39964 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013

os projetos que embasaram a convocação da sessão. 
É a quarta vez!

O projeto que exige ficha limpa para os servidores 
públicos dos três Poderes; e o projeto que institui o serviço 
civil obrigatório para egressos dos cursos de graduação 
de faculdades públicas; e também o que estabelece, por 
meio de concurso, a carreira de Estado de médico.

Para os demais, nós votaremos o calendário e, 
para tanto, apreciaremos os requerimentos de urgên-
cia que já estão sobre a mesa.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
Presidente.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Apreciaremos a urgência, portanto o 
calendário.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela 
ordem, Presidente, pela ordem.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Sr. Presidente, V. Exª acabou de ler... 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem 
revisão do orador.) – Eu queria fazer uma ponderação 
a V. Exª: votarmos as duas matérias que eu mencionei 
e até a transformação em crime hediondo do crime de 
corrupção – eu acho que nós teremos tempo hábil. Para 
votar essas outras matérias, que são consensuais, eu 
estou inteiramente de acordo; mas, votar na sessão 
de hoje, em função das circunstâncias, eu acho teme-
rário. Eu não acredito que nós tenhamos tempo hábil.

Eu quero manifestar, aqui, o nosso completo “de 
acordo” com o consenso das matérias mencionadas, 
agora, faço a ponderação a V. Exª de que nós fiquemos 
nessas três matérias, que são da maior importância 
e que permitirão que, eventualmente, um Senador ou 
outro manifeste a sua opinião e não se vote de afoga-
dilho, a toque de caixa, um elenco de seis matérias 
importantíssimas, sobre as quais há consenso, sim.

Eu faria a ponderação, para votarmos apenas as 
três primeiras mencionadas por V. Exª.

(Soa a campainha.) 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A 
Oposição (...)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Então, é importante que nós comece-
mos a apreciar as matérias.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A 
Oposição quer ter a liberdade de usar a palavra, Pre-
sidente.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Presidente, V. Exª (...)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Mário Couto, V. Exª tem sem-
pre a liberdade.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Es-
tou inscrito. Estou inscrito.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA.) – Se 
V. Exª me permite falar (...)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem 
revisão do orador.) – Eu agradeço.

Senador, não é com pressa, agora, que nós va-
mos resolver todos os problemas que estão postos na 
rua. A rua não pede só o que nós vamos votar.

A Presidenta Dilma, agora, no aperreio da co-
brança das ruas, quer que o Congresso Nacional, o 
Senado Federal acelere as votações daquilo que não 
se colocou em pauta durante muito tempo – e nem a 
Presidenta ligou para isso. Nem a Presidenta.

A perturbação da Presidenta é tão grande, meu 
Presidente Renan, que ela falou em crime contra a 
corrupção dolosa. 

Eu lhe pergunto: o que é isso? O que significa 
isso? É punir o pessoal do mensalão, que até hoje 
não se puniu? 

As ruas pedem também a punição dos corrup-
tos que já praticaram corrupção, e a Presidenta Dilma 
não fala nisso. O povo quer ouvir a Presidenta falar 
nisso também. 

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Sr. Presidente, é questão de ordem?

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Na-
queles que praticaram a corrupção e que estão aí, in-
clusive ministros da própria Ministra Dilma, Presidente. 

Eu concordo com as votações, sim, o povo quer, 
mas nós estamos chegando atrasados. E, naquela tri-
buna, o Senador Mário Couto, por centenas de vezes, 
avisou isso ao Senado Federal. 

Eu lamento agora a pressa do Senado. Nós de-
víamos ter feito isso há muito tempo. Isso aí não vai 
calar as ruas.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – 

ORDEM DO DIA

Item 1 da pauta...
Sobre a mesa, requerimento de urgência para 

as emendas da Câmara dos Deputados ao Projeto de 

Lei do Senado nº 240, de 2013–Complementar, que 
altera a Lei Complementar nº 62, de 28 de dezembro, 
a Lei nº 5.172, Código Nacional Tributário, a Lei nº 
8.443, para dispor sobre os critérios de rateio do Fun-
do de Participação dos Estados e do Distrito Federal, 
e revoga dispositivos da Lei nº 5.172. 

É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação o requerimento. 

Requerimento assinado pelos Líderes partidários.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento. 
Passa-se à apreciação da matéria. 
Item 1:

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 240, DE 2013-COMPLEMENTAR

Emendas da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado nº 240, de 2013-Complementar (nº 
288/2013-Complementar, naquela Casa), de 
autoria do Senador José Pimentel e outros Srs. 
Senadores, que altera a Lei Complementar n° 
62, de 28 de dezembro de 1989, a Lei n° 5.172, 
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário 
Nacional), e a Lei n° 8.443, de 16 de julho de 
1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da 
União), para dispor sobre os critérios de rateio 
do Fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal (FPE); e revoga dispositivos 
da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966.

A matéria depende de parecer da Comissão de 
Assuntos Econômicos. 

Em substituição ao parecer da Comissão de As-
suntos Econômicos, como manda fazer o Regimento, 
eu concedo a palavra ao Senador Walter Pinheiro, para 
proferir parecer sobre as emendas, em substituição à 
Comissão de Assuntos Econômicos.

Com a palavra V. Exª. 

PARECER Nº 570, DE 2013–PLEN

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, o Projeto do FPE que teve a 
votação ontem a noite, quero dizer, na madrugada, na 
Câmara dos Deputados, recebeu duas emendas sobre 
as quais vou emitir o parecer aqui e agora, para a gen-
te estabelecer o processo de votação, para o qual V. 
Exª deve orientar este Plenário sobre como proceder.

As duas emendas, Senador Aloysio, tratam de 
duas matérias.

A primeira emenda, o art. 1º, para o qual quero 
dar, de imediato, o parecer favorável, é o artigo que 
acrescenta ao PLS 240 os seguintes termos: “Eventu-
ais desonerações concedidas pelo Governo incidirão 
na cota de arrecadação destinada à União, não sen-
do consideradas para efeito de repasse do FPE e do 
FPM”. Essa emenda, apesar – volto a insistir – de que 
o contexto desse projeto é o contexto da distribuição, 
Senador Pimentel, e não da alteração do bolo, mas 

essa emenda foi fruto de acordo na Câmara dos De-
putados para tentar chegar a esse entendimento no 
que diz respeito a desonerações que haviam sido pa-
trocinadas principalmente com o IPI, que tem a maior 
incidência sobre o FPE. Nesse sentido, somos favo-
ráveis, Senador Renan, ao art. 1º, que acabei de ler.

Os outros ou as outras duas emendas que quero 
ponderar com as Srªs e Srs. Senadores, e conversei 
isso também com os Srs. Deputados e as Srªs Depu-
tadas, os dois: o parágrafo único e a Emenda nº 2 são 
duas propostas aditivas ao Projeto de Lei do Senado 
240, e elas alteram a estrutura que nós votamos aqui, 
até porque, Senador Sarney, a proposta fala inclusive 
que a unidade da Federação não terá o que seria, do 
ponto de vista do acréscimo, não aplicaríamos jamais, 
Senador Ferraço, o novo critério exigido pelo Supremo, 
por exemplo, a questão da renda domiciliar. Mesmo que 
um Estado viesse a ter o aumento da sua renda domi-
ciliar, o Estado não teria, no cálculo do futuro FPE, a 
inclusão dessa renda domiciliar, o que, portanto, trama 
contra o projeto e, ao mesmo tempo, se configura como 
incongruente com a matéria que a própria Câmara dos 
Deputados referendou, saída aqui do Senado. 

Então, nesse sentido, Senador Presidente, somos 
favoráveis ao art. 1º e contrários ao §1º; e contrário à 
emenda, ao art. 1º da Emenda nº 2.

Dessa forma, encaminho o voto favorável ao art. 
1º e o voto contrário ao parágrafo único e ao art. 1º 
da Emenda nº 2.

É esse o parecer, Sr. Presidente Renan Calheiros.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O parecer do Relator é favorável ao 
caput da Emenda nº 1 e contrário ao parágrafo único 
da Emenda nº 1 e à Emenda nº 2.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Para 
discutir, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Passa-se à votação das Emendas nºs 
1 e 2.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Para 
discutir, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sugiro, para invertermos e avançarmos 
na apreciação, que a discussão possa se aprofundar 
durante a votação nominal. Como nós já discutimos 
bastante essa matéria, talvez esse procedimento aju-
dasse na evolução da sessão.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
De acordo, Sr. Presidente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – De acordo, Presidente.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – De acordo, Sr. 
Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Declaramos encerrada a discussão, e 
passa-se à votação das Emendas da Câmara nºs 1 e 2.

(Procede-se à votação.)

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 
PB) – Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Cássio Cunha Lima.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 
PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Dada a re-
levância da matéria, apenas para que o Plenário todo 
fique esclarecido, seria de bom alvitre que V. Exª de-
talhasse as emendas. Há, sim, um consenso que está 
sendo construído ao longo do dia, para aprovar uma 
das emendas vindas da Câmara; rejeitaram a outra, 
mas é importante que todos tenhamos a exata cons-
ciência daquilo que está sendo votado, para ninguém 
ser induzido a erro.

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) – 
Creio que ficaria bastante simplificado, e, entendendo 
a importância da colocação do Senador Cássio Cunha 
Lima, a primeira emenda da Câmara trata de estabe-
lecer algo com que o conjunto dos nossos Senadores 
concorda: estabelecer uma vedação relativa às de-
sonerações dos impostos que compõem o Fundo de 
Participação dos Estados e do FPM, efetivamente, é 
necessário, porque tanto os Estados quanto os Muni-
cípios estão tendo impactos no fluxo de arrecadação 
e no fluxo de caixa, em função dessas desonerações. 
Portanto, essa emenda, de acordo com o parecer do 
Senador Walter Pinheiro, teria parecer favorável.

Com relação à outra emenda, que estabelece 
compensações a futuras perdas do FPE, perdas essas 
em função do desenvolvimento, da melhoria da renda 
domiciliar per capita, do enriquecimento dos Estados 
brasileiros, etc., entendemos ser uma emenda, Sr. 
Presidente, que não merece a nossa aprovação, ten-
do em vista que seria colocar a União para compen-
sar aqueles Estados que tiveram redução exatamen-
te pelo crescimento do seu PIB, pelo crescimento da 
renda per capita domiciliar, portanto, não merecendo 
uma compensação.

Vamos aos votos, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – É exatamente isso que o Senador Edu-
ardo Braga colocou, especificamente respondendo ao 
Senador Cássio Cunha Lima.

O parecer do Relator Walter Pinheiro foi favorável 
ao art. 1º, que diz o seguinte: “Eventuais desonerações 
concedidas pelo Governo Federal incidirão apenas na 
cota de arrecadação destinada à União, não sendo 
consideradas para efeito de repasse do Fundo de Par-
ticipação dos Estados e do Fundo de Participação dos 
Municípios. Essa emenda recebeu, portanto, parecer 
favorável do Relator Walter Pinheiro, e as duas outras 
emendas receberam pareceres contrários.”

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, o PCdoB encaminha o voto favorável.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Blo-
co/PMDB – AL) – O parágrafo único da Emenda nº 
1 e a Emenda nº 2 também receberam pareceres 
contrários.O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) 
– Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) Eu 
gostaria de manifestar aqui a minha posição inteira-
mente de acordo com o texto que veio da Câmara, até 
porque a emenda referida pelo Senador Eduardo Braga 
e rejeitada pelo Relator consulta exatamente o argu-
mento que usei nos debates da votação do Fundo de 
Participação: é que a União teria a obrigação, no meu 
entender, ela que é dona da fatia maior dos tributos, de 
fazer a compensação àqueles que, ao longo do tempo, 
perdem, que é exatamente o mérito da matéria votada 
e aprovada na Câmara. O nosso Partido e o Nordeste, 
claro, aqueles que perdem têm a obrigação de votar, 
até em legítima defesa.

Então, o nosso Partido, o Democratas, vota in-
tegralmente o texto que vem da Câmara, e as emen-
das todas que vieram da Câmara terão o nosso voto 
favorável, tanto as que têm parecer favorável, quanto 
as que têm parecer contrário. 

Votamos “sim” ao texto e “sim” às emendas todas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr. 

Presidente, uma rápida intervenção.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – 

Na verdade, a Emenda nº 1, de autoria do Deputado 
Ronaldo Caiado, atende a uma postulação de muitos 
dos Srs. Senadores – eu próprio tenho uma PEC na 
mesma direção, que impede... Até porque nós temos 
falado, Sr. Presidente, da pauta da Federação. É muito 
importante que as Srªs e os Srs. Senadores estejam 
atentos a essa Emenda nº 1, que vem na direção, na 
qual outras propostas deverão vir, de preservar as re-
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ceitas dos Municípios e dos Estados das sucessivas 
desonerações que o Governo Federal vem fazendo. 

Vejam bem, ela não impede que as desonerações 
ocorram, até porque eu acho que elas são um instru-
mento de política econômica do Governo necessário 
em alguns momentos. Não em tantos momentos, como 
achou necessário o Governo, mas garante que os Es-
tados serão ressarcidos da sua parcela. 

Portanto, é uma proposta correta, que vem no 
direito de preservar que o Governo Federal possa fa-
zer desonerações, mas garantir a integralidade das 
receitas dos Estados e dos Municípios.

Apenas uma última palavra, Sr. Presidente. A 
nossa PEC continuará aqui tramitando para que isso 
seja constitucionalizado e não possa, por uma eventual 
maioria circunstancial, amanhã, ser revogado.

Sr. Presidente Renan, eu, que participei ontem da 
reunião, por convite de V. Exª, compreendo que muitos 
dos temas colocados na pauta são temas realmente 
relevantes. Mas eu quero apenas contar um pouco da 
história, em homenagem ao Senador Pedro Simon, à 
Senadora Ana Amélia, ao Senador Paim. 

Eu acho que é muito atual – e me lembrava aqui 
o Senador Rollemberg – uma frase de um antigo Se-
nador, portanto nosso colega, dita há cerca de cem 
anos, o Senador Pinheiro Machado, que disse que 
era muito importante que nós não andássemos tão 
depressa que parecesse covardia, nem tão devagar 
que parecesse provocação.

Eu acho que isso pode sinalizar para que avance-
mos no que seja consensual e possível, mas também 
sem o açodamento que possa desvirtuar o sentido de 
algumas das matérias que aqui estão sendo discuti-
das, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Obri-
gada, Presidente.

Eu queria dizer que, da mesma forma como se 
manifestaram os Senadores, esse acolhimento do Re-
lator Walter Pinheiro atende não apenas a uma ma-
nifestação da vontade dos Deputados, mas também 
dos Senadores, e tem um espírito federativo, porque 
não é possível a União continuar tomando decisões 
unilaterais que impactem a receita dos Municípios, no 
caso da desoneração de IPI, por exemplo, que com-
põe o FPM e o FPE. 

Então, eu saúdo a iniciativa do Senador Walter 
Pinheiro pela acolhida dessa emenda. 

Eu também sou autora da PEC nº 70, de 2012, 
assim como o Senador Aécio Neves e tantos outros 
parlamentares, com esse mesmo espírito que está na 
Emenda nº 1, que o Senador Walter Pinheiro acolheu.

Mas, em relação à Emenda nº 2, a Bancada do 
Rio Grande do Sul – o Senador Pedro Simon, o Se-
nador Paim, que vai falar também, e eu – é favorável 
a essa emenda, porque o Rio Grande do Sul perderá, 
e muito, com o projeto que foi relatado.

A propósito, a minha Emenda 70 está na CCJ, 
com a relatoria do nobre Senador Romero Jucá.

Muito obrigada, Senador.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF) – Sr. Presidente, eu quero...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 

Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg, estão 
inscritos, vou ter que abrir a inscrição: o Senador Paim, 
o Senador Wellington, o Senador Blairo, o Senador 
Waldemir Moka, que pedem a palavra insistentemen-
te. Eu darei também a palavra a V. Exª e ao Senador 
Flexa Ribeiro.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – A palavra, Presidente, também.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Qual é a ordem, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria só, para efeito de compreensão 
do processo, lembrar à Casa que são duas votações 
nominais. Na primeira votação nominal, nós votaremos 
o caput, que tem parecer favorável do Senador Walter 
Pinheiro, para simplificar.

Em seguida, nós votaremos as duas outras, que 
tiveram pareceres contrários. É esse o encaminhamen-
to que está sendo proposto.

Poderemos avançar nessa direção?
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF) – Podemos.
Sr. Presidente, apenas para orientar a Bancada 

em relação a isso.
Eu quero cumprimentar o Senador Walter Pi-

nheiro pelo relatório e quero lembrar que essa emen-
da acolhida pelo Senador Walter Pinheiro estava na 
pauta dos governadores no início do ano, na reunião 
convocada por V. Exª e pelo Presidente da Câmara, 
onde eles deixaram claro que qualquer desoneração 
que fosse produzida pelo Governo Federal tivesse uma 
contrapartida, porque, muitas vezes, as desonerações 
acontecem, são decididas no plano federal, e acabam 
impactando a receita dos Estados. Nesse sentido, nós 
queremos concordar com o parecer do Relator, Sena-
dor Walter Pinheiro. E também com a segunda parte 
do relatório quando ele nega as outras, porque enten-
demos que, ao fazer isso, estaremos alterando o texto 
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da Constituição que define o percentual que tem que 
ser repassado para o FPE.

Portanto, queremos apoiar integralmente o pare-
cer do Senador Walter Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, quero aqui chamar a atenção para que te-
nhamos todo um cuidado na votação.

Primeiro, é bom lembrar: nós temos uma receita 
própria, que é a do Fundo de Participação dos Esta-
dos. Nesse campo, o que se está buscando proteger? 
A União, unilateralmente, pode fazer concessão de 
benefícios, e é importante que o faça, no interesse 
do País. Nesse caso, se a União conceder benefícios, 
considerando-se que reduz a base que é base para 
esse fundo, cabe à União fazer a compensação dos 
outros entes, nesse caso, os Estados.

Na segunda opção, nós teríamos que ter um fun-
do acima de 100% para ela poder acontecer. 

Então, eu quero aqui chamar a atenção para isso 
a fim de evitarmos maiores problemas. Claro que todo 
mundo gostaria de ter a União compensando, mas a 
regra é para a distribuição de 100%...

(Soa a campainha.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – … 
e é nisso que temos de nos basear. Ou seja, porque, 
senão, não teriam efeito as regras que estamos im-
plantando. É disso que se trata. 

(Soa a campainha.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – A 
regra leva em conta renda per capita; leva em conta 
população; leva em conta Território. Se nós não va-
mos fazer isso valer, não há uma regra. Essa que é 
a verdade. 

Então, eu queria aqui defender e pedir, não só 
à Bancada do Partido dos Trabalhadores, mas aos 
Parlamentares, o apoio ao relatório apresentado pelo 
Senador Walter Pinheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu acho que já há uma compreensão 
na Casa com relação ao encaminhamento da votação.

Eu peço para nós avançarmos.
Senador Blairo, é alguma coisa pela ordem?
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Sr. 

Presidente, é que sempre que eu vou falar, está es-
gotando o assunto, e eu nunca consigo falar. Então, 
V. Exª me perdoe...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E nada constrange mais este Presidente 
do que isso exatamente.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Obri-
gado. 

Eu só gostaria de saudar essa modificação que 
veio da Câmara porque ela traz aos Estados e aos 
Municípios uma certa tranquilidade. Todos nós recla-
mamos, aqui, durante vários meses, que a União faz 
programas de incentivo com o chapéu alheio, que é 
com o dinheiro dos Estados e dos Municípios.

Essa vedação que está sendo feita aqui trará essa 
tranquilidade. Aliás, em relação a esse dispositivo, nós 
temos a legislação do Estado do Mato Grosso que per-
mite ao Estado e à Assembleia fazerem programas de 
incentivo, mas nunca podendo avançar sobre os 25% 
da distribuição para os Municípios. Portanto, eles ficam 
preservados, e o Estado – no caso a União – que faça 
o que ele quiser com esses recursos agora.

Em relação à questão da segunda emenda, eu 
gostaria de dizer a todos aqueles que defenderam, na 
semana passada, a emenda do Senador Paim que isso 
aqui praticamente restabelece o que o Senador Paim 
propôs naquela reunião. 

(Soa a campainha.)

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – E to-
dos nós Estados que somos perdedores teremos uma 
chance de reivindicar, no futuro, diferenças significa-
tivas na distribuição.

Portanto, eu vou votar favoravelmente às duas 
emendas.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Eu queria só comunicar à Casa que terei 
de me retirar porque acontecerá daqui a 15 minutos a 
posse do Ministro Barroso, no Supremo Tribunal Federal.

O Senador Jorge Viana vai conduzir a sessão.
Nós ainda não recebemos o outro projeto da Câ-

mara dos Deputados. Trata-se do projeto que destina os 
royalties. O segundo item da pauta é aquele com o qual 
nos comprometemos ontem, sobre o crime hediondo.

Nós voltaremos para dar consequência à sessão 
e, a partir daí, apreciaremos os requerimentos de ur-
gência que foram propostos à Mesa

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Vamos votar, então, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos votar. Porque, de acordo 
com o Regimento, temos que garantir a palavra para 
cada um, e isso está sendo impossível de administrar.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Vamos votar, Presidente!
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vou colocar em votação.

Em votação...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-

sidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Paim.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Presidente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presi-

dente, fui um dos primeiros que levantaram a mão. Vai 
acontecer a votação e eu não poderei falar.

Nem que me dê um minuto, pelo menos, V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – V. Exª tem a palavra, pela ordem.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presi-

dente, nós tivemos aqui dias atrás o que eu chamaria 
quase que uma luta fratricida, e todos nós não quería-
mos que efetivamente os Estados que mais precisam 
tivessem prejuízo. Mas não queríamos também que os 
Estados como o Rio Grande do Sul e outros tivessem 
um prejuízo enorme.

Eu só quero, neste momento, cumprimentar os 
Deputados Federais que tiveram a sabedoria de co-
locar duas emendas – a primeira já está resolvida e 
é unânime – na linha de dizer que os Estados mais 
prejudicados serão compensados pelo Governo. Com 
isso, nenhum Estado perde, Sr. Presidente. 

Não há porque nós, que representamos os Es-
tados, aqui não votarmos as emendas que vieram da 
Câmara. Lembro-me aqui da Lei Kandir, que foi na 
mesma linha. E por que não podemos aprovar agora 
o que veio da Câmara que foi lá aprovado, segundo 
informações que tenho, quase que por unanimidade?

Aqui, os mesmos Partidos que estão no Senado 
estão na Câmara. Por isso o apelo que eu faço, que 
acompanhemos a votação da Câmara dos Deputados. 

Era isso.

Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o Sr. 
Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge 
Viana, 1º Vice-Presidente.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu agradeço ao Senador Paulo Paim.

O Plenário está solicitando que se abra o painel. 
Podemos ouvir um... Há o Senador Randolfe também.

Vou abrir o painel. (Pausa.)
Com licença, eu queria fazer uma observação. 

Estamos apreciando o caput da Emenda nº 1 que...

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Parecer favorável. Voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Com parecer favorável do Senador Walter Pinheiro.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Voto “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Quem apoia o parecer vota “sim”; quem rejeita 
vota “não”. É o caput da Emenda nº 1.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– A Liderança do Governo pede à Base Aliada o voto 
“sim” ao caput da Emenda nº 1, com parecer favorá-
vel, Sr. Presidente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP. Fora do microfone.) – Para encaminhar, Sr. Pre-
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu peço licença ao Senador Randolfe só para 
que possamos ver algum encaminhamento de votação. 

Logo em seguida eu passo a palavra a V. Exª, 
Senador Randolfe.

A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Fora 
do microfone.) – Já está encaminhado.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O painel está aberto. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Para encaminhar.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – O PP 
acompanha a votação favorável, Senador.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Randolfe. 

PP favorável.
Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Presidente, para encaminhar. O voto é “sim”, 
em especial porque esta emenda feita pela Câmara 
melhora o projeto do Fundo de Participação dos Esta-
dos, porque a partir dele não se infringe mais o Pacto 
Federativo como era feito anteriormente pelo Governo 
da União, quando o Governo da União desonerava, fa-
zia favores com o chapéu alheio, concedendo favores 
para a indústria automobilística a partir do IPI e do II, 
que são as bases, em especial, do Fundo de Partici-
pação dos Estados e do Fundo de Participação dos 
Municípios, com isso penalizando Estados e Municípios 
e com isso penalizando o Pacto Federativo. 

Eu diria, Sr. Presidente: eu queria cumprimentar 
o Senador Walter Pinheiro. Primeiramente, com esta 
posição da Câmara melhorando o projeto FPE e com o 
parecer do Senador Walter Pinheiro, o Senado dá um 
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resguardo necessário de proteção ao Pacto Federativo 
e de proteção a Estados e Municípios. 

Por isso, em defesa do Pacto Federativo e em 
nome do PSOL e do Amapá voto favoravelmente. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – PSOL encaminha voto “sim”. 

Quero repetir. Nós estamos votando neste mo-
mento o caput da Emenda nº 1, que recebeu o parecer 
favorável do Senador Walter Pinheiro. 

Quem vota com o Relator vota “sim”. 
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 

Presidente, a orientação. Voto “sim” pela Bancada do 
Partido dos Trabalhadores e pelos Partidos do Bloco. 
Voto “sim”. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente, Democratas.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Senador Wellington, Líder do Bloco, orienta voto “sim”.

Senador José Agripino.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 

Presidente, eu havia me manifestado com relação às 
duas emendas e eu careço ainda de explicações do Se-
nador Walter Pinheiro com relação à segunda emenda. 

Na primeira emenda os meus argumentos cabem 
por inteiro, essa é a emenda que corrige as perdas 
impostas por atitudes do Governo Federal na supres-
são, por exemplo, de IPI ou de Imposto de Renda que 
redundam em perda de Fundo de Participação. Essa 
emenda corrige essa lacuna e o nosso voto é “sim”.

Com relação à emenda seguinte, eu vou ouvir 
a palavra do Relator para me posicionar ou para me 
reposicionar, se for o caso.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Muito bem. 

E a Mesa informa que, tão logo votemos o caput 
do artigo, da Emenda nº 1, aí nós vamos apreciar o 
parágrafo único, e aí vamos ter novamente uma apre-
ciação, com debate e os devidos esclarecimentos.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) – 
Presidente, pela ordem.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Benedito de Lira, pela ordem.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, ainda bem que a Câmara dos 
Deputados fez uma reparação com relação à sangria 
que os Municípios brasileiros vêm sofrendo ao longo 
desses últimos anos, com esse processo constante 
de desoneração. 

Então, queria cumprimentar aqui o Walter Pi-
nheiro, porque na verdade agora, à proporção que o 
Governo deseje atender a determinados segmentos 
produtivos do País, ele terá que usar o que é dele, e 
não o que é dos outros.

Então eu queria cumprimentar o Senador Wal-
ter e ao mesmo tempo dizer que o PP encaminha o 
voto “sim” a esta emenda, Sr. Presidente, ao caput da 
Emenda nº 1.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Muito bem.

Com a palavra o Senador Sérgio Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) 

– Presidente Jorge Viana, é no sentido de também 
encaminhar, pela Liderança do PSD, o voto “sim”, por 
entender que este projeto é de suma importância, não 
só para os Estados, mas também para os Municípios. 

Então o encaminhamento do PSD é o voto “sim”. 
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Senador Valadares. Logo em seguida, a Sena-
dora Lúcia Vânia, e depois o Senador Flexa. Senador 
Valadares com a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Presidente, é tão somente para dizer, 
para afirmar que essa atitude, essa iniciativa tomada 
pela Câmara dos Deputados, da reposição daquilo 
que os Estados perdem com a renúncia fiscal, que é 
determinada pela Presidência da República, contribui, 
sem dúvida alguma, para o fortalecimento do Pacto 
Federativo, e, acima de tudo, para o combate às dispa-
ridades regionais, porque o Nordeste vai ganhar muito 
com isso. A desoneração é feita para São Paulo, mas 
na medida em que o Governo devolve aquilo que deu 
a São Paulo para o Nordeste, o povo agradece.

Obrigado a V. Exª.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Eu agradeço, Senador Valadares. 
Com a palavra, a Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Sr. 

Presidente, a exemplo do que fizeram os outros Se-
nadores, eu gostaria aqui de hipotecar o meu apoio 
ao Senador Walter Pinheiro, Relator desta matéria, 
que em bom momento resgata um compromisso des-



39972 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013

ta Casa com os governadores e com os prefeitos, no 
sentido de preservar Estados e Municípios, quando a 
União necessita fazer desonerações. 

Essa emenda devolve à União a responsabilida-
de de desonerar, mas dentro daquilo que é o bolo da 
própria União, e não incidindo sobre as verbas dos 
Estados e Municípios. 

Quero aqui cumprimentar a Câmara por ter tido 
a sensibilidade de colocar essa emenda e aprová-la 
e o Relator Walter Pinheiro por sua sensibilidade no 
sentido de aprová-la aqui.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Cumprimento a Senadora Lúcia Vânia.

Eu queria pedir aos Senadores que estão em 
seus gabinetes: 54 Senadores já votaram, e precisa-
mos de 41 votos para esta matéria. Peço aos Sena-
dores que estão nos gabinete que venham. Estamos 
com o painel aberto.

Com a palavra, o Senador Flexa e, depois, o 
Senador Acir.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Presidente, Senador Jorge Viana, Srªs Senadoras, 
Srs. Senadores, o nosso Líder, Senador Aloysio Nu-
nes Ferreira, recomenda ao PSDB o voto “sim”. Vamos 
votar com o caput da emenda proposta. 

E fico muito feliz, Sr. Presidente, Senador Jor-
ge Viana, Senador Walter Pinheiro: lá em 2009, em 
abril de 2009, apresentei uma PEC, a Proposta de 
Emenda à Constituição nº 12, de 2009, que propunha 
exatamente o que estamos aprovando hoje, para que 
a União não pudesse dar os incentivos necessários, 
quando a economia assim precisasse, e fosse tirando 
da parte do FPE e do FPM que cabia aos Estados e 
Municípios; que ela o fizesse – o incentivo à economia 
–, mas que o fizesse da parte que cabia à União tão 
somente. Esse é o texto da PEC nº 12, de 2009, de 
autoria do Senador Flexa Ribeiro. 

E mais: o §6º, que altera o art. 159 da Consti-
tuição Federal, dizia que a medida de compensação 
de que tratava o art. 5º, que é essa compensação, é 
condição de validade do benefício tributário ou da re-
dução temporária da alíquota. Ou seja, condiciona-se, 
Senador Valadares, a validade da redução do benefício 
à compensação dos Estados e Municípios.

Então, quero aqui dizer que fico bastante satis-
feito em fazer justiça aos Estados e Municípios, ou 
seja, em que o Pacto Federativo seja respeitado: que 
a União dê o benefício, dê a redução necessária ao 
IPI, mas que esta redução saia apenas da parte que 
cabe à União dos fundos de arrecadação, do IPI e do 
Imposto de Renda.

Então, o PSDB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu agradeço ao Senador Flexa.

Eu só peço aos colegas Senadores que...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu 

acho que já podemos abrir a votação.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 

Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – ... tentem ser breves, tendo em vista que nós 
temos uma pauta extensa, acordada na reunião de 
Líderes de ontem.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 
ordem. É só para...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – Eu passo a palavra agora ao Senador Acir, 
como inscrito.

V. Exª, Senador Mário Couto, quer se inscrever? 
(Pausa.)

V. Exª está inscrito, Senador Mário Couto.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu 

queria só pedir para encerrar a votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Estou seguindo a lista de oradores.
Senador Acir.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – O 

PDT encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente, cumpri-
mentando a Câmara pela mudança que fez, ajudando 
os Municípios e os Estados brasileiros; e, da mesma 
forma, cumprimentando o Senador Walter Pinheiro, que 
acolheu prontamente essa emenda, que é da maior 
importância e coloca os Municípios numa situação 
melhor, pelo menos daqui para frente, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Pre-

sidente Jorge.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Com a palavra o Senador Inácio Arruda; e, de-
pois, o Senador Cássio.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é para su-
blinhar a posição que nós adotamos, desde o início, 
nesta matéria, de proteção aos Estados que foram a 
razão da criação do Fundo de Participação dos Es-
tados. Eu acho que nós estamos consolidando essa 
modificação positiva.

A Câmara fez uma alteração que o Relator ab-
sorve, porque é justo que, quando a Presidenta da Re-
pública, ou o Presidente ou quem estiver no comando 
da República, faça aquela cortesia – e, às vezes, isso 
ajuda a economia, mas deprecia o Fundo de Participa-
ção dos Estados e o Fundo de Participação dos Muni-
cípios também –, que possamos fazer a compensação.
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Eu acho que isso é correto e justo. De modo que 
a posição do nosso partido é favorável ao texto e, ao 
mesmo tempo, à emenda já relatada pelo nosso Se-
nador Walter Pinheiro.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Com a palavra, o Senador Cássio Cunha Lima.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB) 

– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acredito que 
a leitura política mais correta que pode ser feita deste 
momento que estamos vivendo é que, após uma dis-
cussão já longa – e estamos maduros, sim, para votar 
esse tema da partilha do Fundo de Participação dos 
Estados –, finalmente, o Congresso Nacional dará um 
basta àquilo que é uma das razões fundamentais para 
o que está acontecendo nas ruas.

O nosso povo tem uma pauta clara, manifesta-
da através da sua insatisfação com a qualidade dos 
serviços prestados em educação, saúde, segurança 
pública, transporte, além de outros temas que foram 
apresentados. E a ineficiência na prestação desses 
serviços tem várias causas, uma delas é a inanição 
imposta a Estados e Municípios por essa prática do 
Governo Federal de fazer cortesia com o chapéu alheio. 
O Governo Federal desonera setores da economia e 
reduz, deprime, diminui a arrecadação de Estados e 
Municípios, que são fortemente dependentes do Fun-
do de Participação.

Com a medida que vamos aprovar agora, esta 
prática terá o seu fim decretado e, aí, estaremos dando 
um passo muito modesto, muito pequeno, para rear-

rumar o modelo brasileiro, que é a causa central dos 
problemas que enfrentamos na atualidade.

Renovo o encaminhamento pela Vice-Liderança 
do PSDB: o PSDB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Queria dirigir uma consulta ao Plenário: temos 
vários oradores inscritos sobre o mesmo tema, mas 
nós poderíamos abrir... Nós vamos seguir votando 
esse mesmo tema, dando tempo aos colegas para se 
manifestarem...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Exatamente. O encerramento da votação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª será atendido Senador Wellington.

Vamos seguir ouvindo os Senadores inscritos, 
mas vamos fazer a apuração. Vamos para o outro ponto 
e vamos ouvindo os Senadores inscritos que querem 
dar a sua opinião sobre essa votação que estamos 
fazendo agora.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Temos aqui inscritos o Senador Mário Couto, a 
Senadora Vanessa e o Senador Blairo.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Para 
depois então, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Vamos apurar agora, logo em seguida.

Por gentileza, vamos abrir o painel. (Pausa.)

(Procede-se à apuração.)
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Sr. Presidente, para registrar a visita...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Um minutinho.

Proclamo o resultado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Votaram SIM 55 Srs. Senadores; e 1, NÃO.
Houve uma abstenção.
O caput da Emenda 1, tendo como Relator o 

Senador Walter Pinheiro, com parecer favorável, foi 
aprovado.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Sr. Presidente, devo ter cometido algum erro.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – Passa-se à votação do parágrafo único da 
Emenda nº 2.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Sr. Presidente, devo ter cometido algum erro ao 
apertar o botão, porque apareceu “abstenção”.

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

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Apareceu “abstenção” no meu voto, mas o meu 
voto é “sim”. Foi algum erro de digitação.

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

Solicito à Mesa que faça a correção no voto do 
Senador Cristovam.

Passo a palavra ao Senador Walter Pinheiro, para 
que S. Exª possa, como Relator, posicionar-se sobre 
a próxima votação.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como 
Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
estou pedindo à Mesa que esta emenda, que teve, in-
clusive, posicionamento contrário aqui no Plenário...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Está sem som, Senador.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Está ligado. Está ligado. Estou ouvindo.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Agora, sim.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr. 
Presidente, estou propondo para...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Peço atenção de todo o Plenário, tendo em vista 
que nós temos uma pauta extensa, e o Relator está 
com a palavra. 

Senador Walter.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como 

Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
Emenda nº 2, para a qual proponho votação contrária, 
é uma emenda que estabelece que, a partir de hoje, 
a referência passa a ser exatamente a mesma tabela.

Onde há incongruência? Nós aprovamos aqui e 
aprovamos na Câmara – e aprovamos, inclusive ago-
ra, com o art. 1º, Senador Romero – que nós vamos 
aplicar dois fatores novos ao FPE – renda domiciliar e 
população –, cumprindo, inclusive, uma determinação 
do Supremo Tribunal Federal acerca de regras flexí-
veis. A Emenda nº 2 propõe engessar. Assim, todas 
as vezes que houver alterações nesses dois parâme-
tros, aplicar-se-á, por parte do Governo Federal, com 
repasse de montante, a mesma regra que se aplica 
hoje. A referência para esse montante é a tabela fixa 
que foi questionada pelo Supremo Tribunal Federal.

Então, dessa forma, nós somos contrários à 
Emenda nº 2 e encaminhamos o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O Relator encaminha voto “não” à Emenda nº 2.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – Eu vou submeter à votação a Emenda nº 2. 
Então, quem for a favor da emenda vota “sim”; quem 
seguir o parecer do Relator vota “não”.

(Procede-se à votação.)

O Senador Aloysio Nunes pediu pela ordem.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 

– Sr. Presidente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, apenas para orientar a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Em seguida o Líder Eduardo Braga.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, o PSDB acompanha a 
posição do Relator e vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador e Líder Eduardo Braga.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente...

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– A Liderança do Governo recomenda à base tam-
bém acompanhe o Relator, votando, portanto, “não” à 
emenda, Sr. Presidente.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A 
Minoria também recomenda o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu só informo ao Plenário que estamos votando 
apenas a Emenda nº 2, que recebeu parecer contrário 
do Relator, Walter Pinheiro.

Com a palavra o Líder do PMDB, Senador Eu-
nício Oliveira.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – A Ban-
cada do Rio Grande do Sul vota “sim”, Senador.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Senadora Ana Amélia orienta o voto “sim”.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– O PMDB encaminha o voto “não”, seguindo o Sena-
dor Walter Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O PMDB vota “não”.

Senador Wellington, Líder do PT.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Pelo 

Partido dos Trabalhadores e pelo Bloco de Apoio, en-
caminhamos o voto “não”, acompanhando o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O Senador Wellington orienta a bancada a votar 
com o Relator.

Senadora Lúcia Vânia.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Sr. 

Presidente, eu já estava inscrito antes.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – A 

Bancada de Goiás vota “não”, com o Relator.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A 

Minoria encaminha o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Senador Lobão.
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA) – V. 

Exª falou que estamos votando a Emenda nº 2; mas, 
na realidade, nós estamos votando o parágrafo único 
da Emenda nº 1...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Estamos votando apenas a Emenda nº 2.

O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA) – A 
Emenda nº 2.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Sim, só a Emenda nº 2, que recebeu parecer 
contrário do Senador Walter.

Senador Blairo.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Pre-

sidente, antes de iniciar a votação, quero dizer que os 
representantes de todos os Estados que vou referir 
aqui, votando com o Relator, estarão votando contra 
os seus Estados. São eles: Amapá, Rondônia, Tocan-
tins, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, 
Rio Grande do Norte, Sergipe, Distrito Federal, Goiás, 
Mato Grosso, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina. Quem votar “não” estará votando 
contra seu Estado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito 

obrigada, Senador Blairo Maggi, por essa argumen-
tação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senadora Vanessa.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Sr. Presidente, a Bancada do PCdoB enca-
minha o voto “não”.

Eu penso, Sr. Presidente, que ninguém aqui está 
votando a favor ou contra qualquer Estado. Nós já fize-
mos essa votação em plenário e ninguém votou contra 
seus Estados aqui. O que nós estamos fazendo – e 
encaminhamos o voto “não” – é para resguardar o con-
teúdo que já foi aprovado pelo Senado, fruto de uma 
longa discussão e do relatório ao projeto apresentado 
pelo Senador Walter.

Assim, a Bancada do PCdoB vota “não”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu pergunto se posso abrir o painel.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Não.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – O 

que o Senador Blairo Maggi disse é muito importante: 
nós estamos aqui para votar a favor de nossos Estados. 
É impressionante que um Senador esteja aqui e tenha 
a tranquilidade de votar contra seu Estado, o que não 
aconteceu na Câmara dos Deputados.

A grande verdade é que essa responsabilidade 
de nós fazermos isso será necessária. Pelo menos 
uma vez, vamos permitir que a União pague a conta. 
Por que a União nunca pode e sempre quem o faz é o 
Estado? Essa é a vez que ela irá pagar e fará uma coi-
sa justa, que a Câmara fez e que eu vou votar a favor.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Um 
esclarecimento, Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Randolfe...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Presidente, conforme definiu o Senador Blai-
ro, a votação desse tema é uma votação federativa.

Ao contrário do quesito anterior, em que estava 
claramente colocada, inclusive, a votação de acordo 
com as Bancadas partidárias, neste tema, está colo-
cado concretamente, em percentual, como ganha cada 
Estado e como perde cada Estado, portanto, como 
cada Estado federado vai...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Dê aqui 
que eu leio; eu vou repetir o que você disse.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – ... vai se colocar e vai se apresentar.

Portanto, como representante do Estado do Ama-
pá... Aqui, é objetivo e, objetivamente, nas contas feitas, 
a posição de cada Senador deve ser, nesse aspecto, 
como vai se localizar seu Estado nesse quesito do FPE. 
E, nesse quesito, apresentada essa emenda ao FPE, 
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aprovada essa emenda, o Amapá fica com 3,43% e, 
se derrubada essa emenda, o Amapá fica com 3,2%.

Por esse critério objetivo, direto e correlato, o com-
prometimento não pode ser outro, porque, em primeira 
análise, nós somos representantes da República, mas 
representantes do nosso Estado federado.

Dessa forma, o nosso voto é “sim” à emenda vin-
da da Câmara dos Deputados, Sr. Presidente.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela 
ordem, apenas para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senadora Ana Amélia e, em seguida...

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Um es-
clarecimento. É um esclarecimento, Senador!

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pois não.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Apenas 
um esclarecimento, Senador.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senadora Ana Amélia, para um esclarecimento.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – O voto 
“sim” é a favor da emenda vinda da Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu vou repetir...

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – É o 
voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– ... atendendo a uma solicitação de esclarecimento.

Quem vota “sim” vota a favor da emenda. Quem 
vota “não” vota com o Relator, que apresentou parecer 
contrário à emenda.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Obri-
gada.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Então, voto “sim” é a favor da Emenda nº 2; voto 
“não” segue o parecer contrário do Relator, Senador 
Walter Pinheiro.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – É o Rio 
Grande do Sul que votará a favor da emenda.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Cassol, um minutinho.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – A 
orientação do PT e do Bloco é o voto “não”.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente, para encaminhar pelo Democratas.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
Sr. Presidente, eu gostaria de ler o texto da emenda, 
que é curtinho, e dizer o porquê, as razões do nosso 
voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com a palavra, o Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – A 
emenda diz:

Acrescente-se ao PLP nº 288, de 2013, o se-
guinte artigo: 
Art. Nenhuma Unidade federada terá partici-
pação relativa inferior à que lhe estiver sen-
do destinada na data da aplicação desta lei 
complementar, obrigando-se a União a com-
pensar financeiramente, no mesmo exercício 
financeiro, a redução decorrente da aplicação 
deste diploma legal.

Não existe nada mais claro do que, nesse arti-
go, a compensação, por eventuais perdas, de quem 
vier a perder.

De modo que, quem está perdendo com o texto 
atualmente aprovado e quiser recuperar as suas per-
das, recebendo o pagamento diretamente pela União, 
vota “sim”. O voto do meu Estado do Rio Grande do 
Norte é “sim” à Emenda nº 2. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O Senador Agripino encaminha o voto “sim”.

Eu queria informar ao Plenário que nós ainda va-
mos concluir a votação desta matéria, votando ainda 
um parágrafo, o parágrafo único. 

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Cassol; depois, Senador Cristovam, 
Senador Petecão. 

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Nós vota-
mos “sim”. Votamos por Rondônia, votamos por esses 
Estados que dependem de receita. Nós não podemos 
perder receita. Portanto, o nosso voto é contra o voto 
do Relator. A Bancada de Rondônia está votando “sim”. 

O Senador Blairo Maggi explicou há pouco quanto 
os Estados estão perdendo recursos, e a União, que 
tem o cofre forte e cheio de dinheiro, pode ajudar a 
cobrir os prejuízos dos Estados menores. Portanto, é 
voto “sim”. 

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Pela ordem, Presidente. 

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr. 
Presidente, só para esclarecer a votação.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Um minutinho. 

Senador Cristovam. 
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela or-

dem, Sr. Presidente. 
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr. 

Presidente, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Em seguida, o Senador Paim.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Com licença, o Relator... 
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr. 

Presidente, só pela ordem. 
O voto do Relator é “não”, ou seja, nós votamos 

“não” à emenda. Portanto, quem vota “não” à emenda 
vota “não” à emenda que foi apresentada.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu acabei de informar isso. Quem é a favor da 
emenda vota “sim”; quem vota com o Relator, vota 
“não”, contra a emenda. 

Com a palavra o Senador Paim, pela ordem. 
Senador Ataídes, um minuto. 
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu entendo 
que o Senador Blairo Maggi foi muito feliz, é até um 
esclarecimento aos Senadores. Quem quiser votar a 
favor do seu Estado, nos casos que vou levantar aqui, 
tem que votar “sim”. 

Amapá tem que votar “sim” – são números, são 
dados; Rondônia teria que votar “sim”; Tocantins teria 
que votar “sim”; Bahia teria que votar “sim”; Ceará, vo-
tar “sim”; Maranhão, votar “sim”; Paraíba, votar “sim”; 
Pernambuco, votar “sim”; Rio Grande do Norte, votar 
“sim”; Sergipe, votar “sim”; Distrito Federal, Goiás, Mato 
Grosso, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina. 

Eu faço só um alerta. Esses Senadores, se vo-
tarem “não”, estarão votando contra o interesse dos 
seus Estados, que é o papel da existência do Senado. 
O Senador Blairo Maggi foi feliz. Ele fez esclarecimento 
e eu só repeti o que ele disse. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Eu vou apurar os votos.

O Senador Aécio ainda vota. Então, aguardamos. 
Eu queria informar ao Plenário que ainda temos 

a conclusão desta votação do parágrafo único.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 

Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Então, eu peço a quem não votou...
Senador Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) – 

Só para encaminhar o voto, Sr. Presidente. 
Diante do que foi dito aqui pelo Senador Paim e 

entendendo – estou com a tabela na mão – o enca-
minhamento que, com certeza, beneficia o nosso Es-
tado, o Estado do Acre, é o voto “não”. Então, a nossa 
orientação é o voto “não”.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) – 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Cristovam, por favor. 

O Senador Cristovam, com a palavra.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 

– Senador, eu vou votar “sim”. Mas quero dizer que isto 
aqui está parecendo aquela sessão em que votamos 
a PEC dos portos. Não houve tempo para analisar. Al-
guns dizem que os Estados vão perder com o “não”; 
outros, que os Estados vão perder com o “sim”. Eu 
creio que ninguém sentou com cuidado para analisar 
o que acontece. De qualquer maneira, pelo sim e pelo 
não, eu vou votar “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Há dois anos que essa matéria está dependen-
do de uma posição.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente, Sr. Presidente, Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Vou fazer a apuração, ouvindo os Senadores.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente... 

Aí, ganhou!
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Resultado: 35 votos SIM, favoráveis à emenda, 
e 21 votos NÃO.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. 
Presidente...

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente...

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A emenda...

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente, eu queria...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A emenda precisava de 41 votos para poder ser 
aprovada. Então, a emenda foi rejeitada.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente, eu pedi a palavra antes exatamente por-
que tinha esperança de que alguns votos pudessem 
ser alterados. V. Exª não permitiu. O voto “sim” não pre-
judica nenhum Estado – nenhum Estado! Então, não 
há razão para que o voto “não” alcançasse a cifra de 
21. Não há razão. Nós estamos apenas preservando, 
com o voto “sim”, aqueles Estados que eventualmente 
viriam a sofrer prejuízos.

Quem votou “não” votou a favor da União, que já 
está com seu caixa abarrotado. Há uma desproporção 
de receita incrível. A União tem 56% do bolo total da 
receita tributária do País. Quem votou “não”, portanto, 
protegeu a União e prejudicou os Estados. Há vários 
Estados que foram prejudicados. Por isso, Sr. Presi-
dente, eu não entendi esse resultado. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu só queria informar que temos em torno de 
60 Senadores na Casa. Então, a Mesa foi tolerante, os 
Líderes estavam solicitando a abertura e a apuração, 
eu esperei a chegada de Senadores que pediram e 
solicitaram tempo para chegar à Casa. E nós temos 
um problema: nós temos que seguir votando ainda, 
concluindo a votação desta matéria. Queria pedir a 
compreensão dos colegas Senadores. 

Na outra votação, votaram 58 Senadores; agora, 
votaram 56. Essa é a votação, é o quórum que temos. 
Então não houve, por parte da Mesa, nenhuma inten-
ção de precipitar a apuração dos resultados, até por-
que sou de um dos Estados que, segundo discursos 
colocados aqui, perderia uma garantia.

Vamos seguir, então...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Devo dizer que estamos tendo a posse lá do Ministro 
do Supremo...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – ...apreciando o parágrafo único da Emenda nº 1.

Concedo a palavra ao Relator. 
O parágrafo único fala: “Para efeito de repasse do 

FPE e FPM, o produto de arrecadação de IPI e Imposto 
de Renda será acrescido do montante das desonera-
ções mencionadas no caput deste artigo.”

Passo a palavra ao Senador Walter Pinheiro. Peço 
até que ele o faça da tribuna, e essa votação encerraria 
este item nº 1 da pauta.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Tenho um orador. Em seguida, passo para V. 
Exª, Senador Jayme.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como 
Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o pro-
blema do parágrafo único é que, na realidade, Senador 
Benedito, isso é uma redundância. Estamos afirman-
do, no parágrafo único, aquilo que já há, inclusive por 
concordância do Plenário desta Casa, consagrado na 
matéria, que é o não repasse dos valores que foram 
objeto de desoneração. Portanto, se a União desone-
rar... Inclusive, meu caro Presidente, o caput é muito 
mais amplo, porque fala de todas as desonerações. 
Então significa dizer que o ônus de qualquer desone-
ração não poderá ser repassado para a conta do FPE.

Quero chamar a atenção do Plenário que o projeto 
que estamos aprovando trata da distribuição, não é o 
projeto que trata da reformulação do Fundo, do ponto 
de vista, inclusive, de acréscimo de outros impostos. 
E, nesse caso em particular, o parágrafo trata somente 
dos mesmos impostos que já constam do FPE. Portan-
to, matéria já atendida pelo caput do art. 1º.

Por isso, encaminhamos o voto “não” muito mais 
para ajustar uma redação, já que nós não podíamos 
fazer isso por emenda de redação, porque a matéria 
tinha vindo, Senador Moka, como acréscimo. Então, 
na realidade, o nosso voto é “não”, porque a matéria 
já está contemplada, ou melhor, o parágrafo único fi-
cou prejudicado, ou seja, o seu objeto já foi atendido, 
contemplado no art. 1º.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, Senador Wellington Dias. Em se-
guida, a Senadora Ana Amélia.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria só, refor-
çando e esclarecendo até o que coloca o Relator, na 
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verdade, o que nós aprovamos aqui, na Emenda 1, 
é mais abrangente, são todas as receitas. Neste mo-
mento, o Fundo de Participação tem uma composição. 
Qualquer outra composição que venha a existir, em 
qualquer momento de alteração, além do IPI, além do 
Imposto de Renda, já estará contemplada. Então, eu 
queria aqui defender que é mais um voto pela preju-
dicialidade, considerando a primeira votação. Nesse 
sentido, a orientação é pelo voto “não”, acompanhan-
do o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senadora Ana Amélia, com a palavra, V. Exª.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu 
entendi as razões do Relator, Senador Jorge Viana, 
porém é claro que está implícita no caput do art. 1º 
exatamente a argumentação dele.

Mas eu queria apenas fazer o registro de agrade-
cimento à Câmara Federal, que resgatou um princípio 
federativo, porque havia um prejuízo enorme para os 
Municípios e para os Estados a cada desoneração que 
o Governo Federal faz, especialmente para o IPI, para 
estimular alguns setores. 

Então, nesses casos, penso que a acolhida pelo 
Relator foi extremamente adequada. E, nesse aspecto, 
queria dizer que queremos homenagear o autor das 
duas emendas, Deputado Ronaldo Caiado, que não 
foi mencionado aqui. 

Era isso, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 

– Sr. Presidente, só para pedir a abertura do painel, 
para que nós possamos ir fazendo a discussão já com 
o painel aberto e a votação, em função de que o quó-
rum está caindo rapidamente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Jayme.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – O PSDB vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Presidente, eu gostaria apenas de consignar o meu 
voto “sim” no Item 1. Infelizmente, pelo trânsito, não 
consegui chegar a tempo. “Sim” no Item 1, na primeira 
votação do FPE.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, o PSDB, “não”.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª, Senador Jayme...

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
“Sim”, na primeira votação.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Nosso voto é “não” no parágrafo único. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu queria só esclarecer, antes de abrir o painel: 
que quem vota aprovando o parágrafo único na Emen-

da 1 vota “sim”; quem vota com o Relator, retirando o 
parágrafo único, por conta de estar prejudicado, vota 
“não”. Então, vou abrir o painel. Quem vota “sim”, vota 
pela manutenção do parágrafo único; quem vota “não” 
vota com o Relator, pela retirada do parágrafo único.

(Procede-se à votação.)

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – O PSDB vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senadora Vanessa, com a palavra.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Conforme falou o Relator da matéria, o Senador 
Walter, há uma redundância no parágrafo único em 
relação ao caput do artigo, Sr. Presidente. O que nós 
acabamos de votar na primeira votação nominal des-
ta tarde preserva a totalidade dos repasses, tanto do 
Fundo de Participação dos Estados quanto do Fundo 
de Participação dos Municípios, e prevê que qualquer 
desoneração aos impostos que compõem esses re-
passes não será computada para fim de repasses aos 
Estados e Municípios. 

Lembro aqui que eu votei a matéria a favor na pri-
meira votação, mas voto contra agora, porque considero 
uma redundância. E só lembrando, Sr. Presidente, que 
na votação que nós fizemos há pouco, em que aprova-
mos o caput desse artigo como emenda, aprovamos 
nessa lei o mesmo conteúdo de várias propostas de 
emenda constitucional de vários Srs. Senadores e Sras 
Senadoras que aqui estão, que, com o mesmo objeti-
vo, apresentaram propostas de emenda constitucional.

Com isso, nós estamos dizendo ao Governo Fe-
deral que desonerar é muito bom para a economia, mas 
não pode prejudicar Estados e Municípios brasileiros. 

Era o que eu tinha a dizer. 
Obrigada, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 

Presidente, esta matéria está em votação por obriga-
ção porque ela é inócua, uma vez que é um parágrafo 
de um artigo que já caiu. Então, não tem por que você 
votar “sim” ou “não”. Para manter a coerência votamos 
“sim”, mas não haverá eficácia.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Não, não, não. Nós votamos, Senador. Um es-
clarecimento: nós voltamos a discutir o parágrafo único 
do art. 1º, que tinha sido aprovado.

O art. 1º diz: “Eventuais desonerações concedidas 
pelo Governo Federal incidirão apenas na cota de ar-
recadação destinada à União, não sendo consideradas 
para efeito de repasse do FPE e do FPM”. Esse artigo 
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tem um parágrafo único que é redundante. O Relator 
acabou de dizer. Diz a mesma coisa o parágrafo único. 
Ele está querendo excluir porque já prevalece o caput 
do artigo. É isso. Nós não estamos nos referindo ao 
art. 2º, que ficou prejudicado. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – En-
tão, com esse esclarecimento, que agradeço, o nosso 
voto é “sim”.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
posso falar agora?

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Mário Couto. 

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – A 
orientação é pelo voto “não”. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Presidente, primeiro, eu quero dizer a V. Exª que é 
angustiante, decepcionante o que se vê hoje à tarde 
no Senado Federal. 

Quantas vezes, Sr. Presidente, nós falamos – eu, 
Jarbas Vasconcelos, Alvaro Dias e outros Senadores – 
que fosse feita a Ordem do Dia às 16 horas. A Ordem 
do Dia nesta Casa sempre foi feita fora do Regimento, 
tardiamente, às 17 horas. 

Veja, Sr. Presidente, isso que está acontecendo 
agora chama-se pressa para justificar alguma coisa. A 
população não é mais tola, Sr. Presidente. Nós esta-
mos cometendo um erro grave. Isso é decepcionante! 
Votar matérias sem saber o que se está votando. Isso 
é agravante! Vou repetir: decepcionante! 

Nós não temos por que mostrar pressa nesse 
momento de crise da Nação brasileira. Ao contrário, 
para gente ter de dar uma satisfação, vamos tornar 
mais grave ainda a situação, Sr. Presidente. É um povo 
enfurecido, que está olhando o cenário nacional neste 

momento, querendo justificar um erro do próprio Se-
nado. Não se deve fazer isso, Presidente.

Fica aqui, fica aqui, neste momento, o meu alerta 
de que este não é um caminho para solucionar as vozes 
da rua. O caminho está errado! Não é este o caminho.

Volto a falar nesta tarde: isto que está aconte-
cendo hoje, neste plenário, é uma vergonha nacional!

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – Com a palavra o Senador Wellington Dias, 
nosso Líder.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, dialoguei aqui com as Lideranças e, dian-
te do quórum baixo e da importância da pauta que foi 
aqui apresentada, nós queríamos encaminhar pelo 
encerramento, logo após essa votação da Ordem do 
Dia, para que possamos evitar que se tenha qualquer 
prejuízo da vontade do Parlamento.

Então, queríamos fazer aqui essa proposta.
Estive conversando com o Senador Aloysio, com 

o Senador Agripino, com o Líder da Minoria (...)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Nós temos que concluir essa votação.
Vou fazer a apuração, e eu afirmo, ainda, que te-

mos um ajuste de redação. O Senador Walter Pinheiro, 
logo em seguida, será chamado como Relator.

Vou abrir, mas será a votação simbólica. 
Vou abrir o painel. Senador Randolfe, antes disso.
As Srªs e os Srs. Senadores que não votaram, 

por favor (...)
Posso abrir?
Vou abrir o painel.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Votaram SIM 20 Srs. Senadores; e NÃO 37.

Está rejeitado o parágrafo único da Emenda nº 1.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Passamos à redação final.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Concedo a palavra ao Senador Walter Pinheiro, 
Relator, que necessita fazer – segundo me consta – 
um ajuste de redação final. E faremos aí uma votação 
simbólica.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como 
Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só 
para deixar claras as palavras registradas e, ao mes-
mo tempo, aqui compartilhadas por todos: nós não 
estamos fazendo um ajuste de redação; nós estamos 
cumprindo um ditame ou uma regra legislativa do tex-
to, inclusive, que foi à Câmara.

Dois parágrafos – o §1º e o §2º do art. 102 – já 
haviam sido votados aqui, ou melhor, retirados na pri-
meira matéria. Portanto, o projeto que foi à Câmara 
dos Deputados foi sem esses dois parágrafos. Logo, 
o parágrafo, na sequência desse artigo, que, na reda-
ção final, quando foi à Câmara, ficou como parágrafo 
único, na realidade, ele era §3º. É só essa questão.

Então, ficam rejeitados, como já estava na peça 
original, o §1º e o §2º do art. 102.

Portanto, como não há, automaticamente, a re-
numeração desses dispositivos, onde estava escrito 
“parágrafo único”, na realidade é §3º, segundo orien-
tação, inclusive, da nossa Mesa do Senado Federal.

Então, é muito mais um ajuste da técnica legis-
lativa do que ajuste do texto. 

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Encerrada a discussão.

Votação, com a adequação de técnica legislativa 
apresentada pelo Relator.

As Srªs e os Srs. Senadores que concordam com 
o Relator permaneçam como se encontram (Pausa.)

Aprovada. 
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 

– Eu queria consultar os Líderes, tendo em vista que 
o Presidente Renan pediu um tempo para ir à posse 
no Supremo do Ministro Barroso. Seriam apreciados 
agora os royalties. Não chegaram. Por isso, obviamente 
não podem ser apreciados.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Rodrigo 
Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, existe um projeto de lei ordinária que foi anunciado 
pelo Presidente como uma das pautas prioritárias, de 
autoria do Senador Pedro Taques, que aumenta a pu-
nição para os crimes de corrupção e torna a corrupção 
crime hediondo.

Eu entendo que nós devemos apreciar essa ma-
téria em primeiro lugar. Essa é a nossa sugestão, a 
sugestão do Partido Socialista Brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu consulto os Líderes, porque é exatamente 
esse item que estava colocado para ser apreciado; é 
importante que haja o posicionamento dos Líderes, para 
a Mesa possa, atendendo essa sessão, na qual faze-
mos uma pauta específica, possa ser levada adiante. 

Senador Wellington Dias.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Sr. Presidente, o PSOL concorda com esse 
encaminhamento, votar primeiro a corrupção como 
crime hediondo.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com a palavra o Senador Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 
revisão do orador.) – Quanto à ordem do encaminha-
mento, temos concordância no conjunto dos Líderes. 
E qual é o ponto? Estamos com baixo quórum. Além 
disso, há outras matérias que precisam ser apensadas 
a este projeto, de outros Parlamentares. Eu mesmo 
sou autor do Projeto de Lei do Senado nº 660, que 
também deu entrada em 2011. Por essa razão, pedi-

mos o apensamento de todos os projetos que tratem 
da mesma matéria. 

Por essa razão, estou colocando que é melhor 
termos um tempo para analisar essas matérias. Por 
isso, peço o encerramento da Ordem do Dia.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sr. 
Presidente, o PDT acompanha o Senador Wellington 
Dias.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr. Pre-
sidente, uma questão de ordem.

Da mesma forma, Sr. Presidente, acompanho a 
sugestão do Senador Wellington Dias. Há uma matéria 
de minha autoria com o mesmo teor. Portanto, solicito 
o apensamento.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Mesa informa.

Eu estava na reunião de Líderes. Há várias ma-
térias que tratam desse tema e que foi solicitada pe-
los autores, como ainda há pouco falou o Senador 
Wellington, que fossem apensadas e que pudessem 
ser apreciadas com esse Projeto nº 204, de autoria do 
Senador Pedro Taques.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Sr. Presidente.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sr. Presidente, só para deixar clara a posição, pelo 
menos do PMDB, de votar a matéria. Se há discordân-
cia, o PMDB não tem nenhum problema em acatar – já 
são 15h10 – o compromisso de suspender a sessão 
como havia antes. Mas o PMDB não tem nenhum pro-
blema em votar a matéria agora.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Essa matéria já está na pauta. Será apreciada. 
A única discussão é se será apreciada neste momento 
ou quando retomarmos as votações.

Ela é o terceiro item da pauta. 
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – É 

isso o que eu queria registrar, Sr. Presidente. 
Por coincidência, participei ao lado de Lideranças, 

como o Senador Eduardo Braga e outros Líderes dos 
Partidos e o Presidente Renan, para a definição des-
ta pauta. E esse projeto de autoria do Senador Pedro 
Taques foi incluído na pauta como prioridade. 

Portanto, V. Exª acaba de nos informar que está 
pauta e será votado. Pode não ser votado hoje, mas 
será votado em seguida. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– É isso o que estou informando. Isso está na pauta, é 
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parte do acordo de Líderes e certamente será votado 
porque é terceiro item a ser apreciado.

Com a palavra o Senador Randolfe.
É só uma questão de oportunidade: se vamos 

apreciar hoje, com o quórum que temos ou se vamos 
apreciar em outra oportunidade.

Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Sr. Presidente, esta sessão foi aberta com o 
Presidente Renan Calheiros anunciando uma pauta 
vastíssima, e uma pauta, no meu entendimento, que 
dialoga com o que vem das ruas. Foi anunciada aqui a 
votação do Fundo de Participação dos Estados; da ca-
racterização do crime de corrupção como hediondo; dos 
royalties para educação; da ficha limpa para os servido-
res públicos; do serviço civil obrigatório; da definição de 
médico como carreira de Estado; da punição de juízes 
e promotores que cometessem infração; da iniciativa 
da ampliação da redução dos requisitos para a vota-
ção para iniciativa popular de lei; do financiamento dos 
10% da receita bruta da União para o financiamento da 
saúde pública; do fim do foro privilegiado, dentre outros. 

No mínimo, foi definido que hoje nós apreciaría-
mos aqui o FPE, como foi votado; a corrupção como 
crime hediondo e os royalties para a educação.

Sr. Presidente, a montanha não pode parir um 
rato. Nós temos que, no mínimo, terminar o dia de hoje 
votando pelo menos a corrupção como crime hediondo. 
É o mínimo que se espera aqui. Parece-me que temos 
quórum para tanto, e me parece que temos tempo 
para tanto. Ainda são 15 horas e 12 minutos. Existe 
o recolhimento dos projetos. Foram apensados todos 
os projetos aqui no Senado que tratam dessa matéria.

Então, Sr. Presidente, eu apelo à Mesa e apelo 
aos Líderes para pelo menos, antes de terminarmos 
esta sessão, votarmos esse projeto. Os demais podem 
obviamente ficar para a próxima sessão, ficar para o 
momento que a Mesa e os Líderes acharem melhor 
definir, o quanto antes, de preferência. Mas pelo me-
nos corrupção como crime hediondo, nós poderíamos 
terminar a sessão de hoje votando.

É a posição que manifesto a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Eu queria esclarecer. Nós temos uma dificuldade 
de apreciar imediatamente essa matéria.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Ela foi, ela está priorizada (...)

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – (...) mas foi solicitado também o apensamento 

das outras matérias correlatas que estão na Casa. 
Teríamos que designar um relator (...)

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Presidente, aqui não tem (...)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– (...) para buscar as demais matérias e apreciarmos. 
Ela está colocada como um item da pauta.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Por enquanto só tem o Projeto nº 204. Solicitei 
da Mesa os demais projetos.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, Senador Pedro Taques, depois Se-
nador Wellington Dias.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já foi 
decidida a votação deste projeto. Seria interessante que 
nós coloquemos o projeto para ser votado. Quem for 
contra, vote contra, tem legitimidade. Esta Casa não é 
obrigada a votar um projeto de afogadilho. Vote contra. 
E quem é a favor, vote a favor. Isso aí.

Agora, já foi definido, na reunião de Líderes, lá na 
CCJ, que esse projeto estaria na pauta. Então vamos votar 
o projeto. É o Projeto nº 204, de 2011, nº204, que equipara 
corrupção a crime hediondo. Existem outros projetos, do 
Senador Wellington, do Senador Lobão, existe projeto lá 
na Câmara, mas eles não são iguais, eles não são iguais. 
O projeto do Senador Wellington fala da Lei de Licitações, 
a nº 8.666. O meu projeto não fala da Lei de Licitações.

E esse Projeto nº 204 já foi relatado pelo Senador 
Alvaro Dias, já foi relatado na CCJ. Já foi relatado. Cabe 
a cada Senador manifestar a sua vontade, com total 
democracia. E, na democracia, quem tem mais voto 
ganha, e quem perde... É isso que nós temos de votar.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Wellington Dias. Em seguida, o Sena-Em seguida, o Sena-
dor Inácio.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Para clarear, acho que aqui não há ninguém mais ou 
menos interessado em tratar desse tema. Inclusive, 
sou autor de um tema, assim como o Senador Lobão 
e outros aqui.

O que queremos saber é por que um, e outro, 
não; queremos saber por que não se trata do tema da 
forma correta. É disso que se trata

(Intervenção fora do microfone.)
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Ne-
gativo. Por que entrou primeiro? “Não.” Por quê? Qual 
é a razão? É isso.

Então, vamos ter aqui de tratar neste momento... 
Há a pressão da rua? Temos de ouvir? Temos de tratar, 
sim, mas com responsabilidade – com responsabilida-
de. É para isso que estou apelando aqui. É para isso 
que estou apelando aqui.

Primeiro, é preciso haver aqui as condições de 
um quórum em que não corramos o risco de termos 
uma posição que não represente a maioria da Casa. 
O primeiro ponto é esse. Eu desejo a aprovação. Que-
ro que haja essa lei, o meu Partido também deseja. 
Agora, por que votar aqui com o quórum que vimos, há 
pouco ali, de 55 parlamentares? É disso que se trata. 

Então, quero aqui, Sr. Presidente, colocar esse 
apelo para os Líderes. Vamos votar, sim, vai estar na 
pauta, sim, mas queremos que sejam apensados os 
demais projetos e que possamos ter um parecer que 
considere todas as matérias que tratam do mesmo 
tema. É disso que se trata, e é esse o apelo que faço 
aos demais Líderes.

Durante o discurso do Sr. Wellington Dias, o 
Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Renan Calheiros, Presidente.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr. 
Presidente, pela ordem. 

Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Queria comunicar à Casa que ontem 
nós estabelecemos que qualquer projeto correlato – 
qualquer projeto correlato – seria anexado. 

Não sei quem foi que levantou a questão de or-
dem, mas peço que quem levantou a questão de ordem 
indique o projeto correlato que deve ser apensado, e 
ele o será imediatamente.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr. Pre-
sidente, eu indico o meu, o 244, de 2011, correlato.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Determino à Mesa apensar o Projeto 
224, de 2011. 

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – O Se-
nador Pedro Taques... 

A questão não é esta, de ser contra. Sou tão a 
favor, que apresentei um projeto, entendeu? Apenas 
quero fazer o registro de que há um projeto de nossa 
autoria tramitando. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Paulo Davim... 

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Não há 
problema. Se, para agilizar, for necessário retirar, eu 
retiro, porque eu penso de forma igual.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sem 
problema. Eu só pedi o apensamento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não, não retire nada. V. Exª tem abso-
luta razão. O Regimento manda que nós apensemos.

E ontem nós tomamos essa providência. Qual-
quer projeto correlato será apensado. Qualquer projeto 
correlato será apensado.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr. 
Presidente, permita-me, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Pedro Taques e Senador Edi-
son Lobão Filho.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Como autor do Pro-
jeto de Lei nº 204, de 2011, eu não tenho nenhuma 
objeção que seja, porque está no Regimento. Não in-
teressa quem seja o pai da criança; a criança precisa 
andar. É isso. Não interessa. Se for o caso, eu retiro o 
meu projeto, para que o projeto do Senador Wellington 
Dias possa tramitar. Eu não tenho nenhuma objeção. 
Nós precisamos votar, não interessa se é o meu pro-
jeto ou outro projeto.

O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Não se trata dessa coisa, Pedro. Trata-se de fazer a 
coisa correta.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Edison Lobão Filho.

O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, cor-
roborando as palavras do Senador Pedro Taques, eu 
pediria o apensamento do meu, que é o de nº 676. E 
concordo integralmente com a votação do projeto do 
Senador Pedro Taques, neste momento.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Acir.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PDT concorda 
com a votação, conforme nós combinamos ontem, 
Senador, e que se apensem os outros projetos. Mas 
que nós possamos dar sequência. Essa é a posição do 
PDT, apoiando todos os projetos que constam nessa 
matéria, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu quero só comunicar à Casa que os 
projetos referidos não são projetos específicos que 
tornam o crime de corrupção crime hediondo.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eles são projetos que versam sobre 
licitações de forma geral e são projetos que versam 
sobre saúde pública e outros crimes correlatos.

Mesmo assim, o que nós fixamos ontem, como 
regra para encaminhamento desta matéria, foi que nós 
apensaríamos nesta e em outras matérias correlatas. 
Portanto, é muito importante que o Senado Federal 
delibere hoje sobre esta matéria.

Eu já disse aqui e queria repetir que, do ponto de 
vista do Parlamento, nós temos de aproveitar esses 
momentos para andar com relação a algumas matérias 
que nós não tivemos condições de andar em circuns-
tâncias normais, absolutamente normais.

Então, do ponto de vista do Parlamento, é pru-
dente administrarmos este momento para andarmos 
em algumas matérias.

Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero também 
pedir o apensamento de um projeto meu que trata do 
assunto. Eu não tenho o número do projeto aqui, mas, 
em seguida, eu o farei.

E acho que seria importante, no momento em que 
vamos fazer essa votação, que se registrem quantos 
projetos estão apensados, quem são os seus autores, 
se todos eles versam sobre o mesmo tema, que é o 
de definir a corrupção como crime hediondo, e que 
possamos votar qualquer que seja ele. Pode ser o do 
Senador Pedro Taques, sem problema, desde que V. 
Exª pudesse listar os diversos autores, porque nós sa-
bemos também que aqui não tem ninguém inocente. 
Nós todos sabemos que esse debate vai versar sobre 
Governo e oposição, vai versar dentro dos Estados 
sobre a atuação dos próprios Senadores. Então, V. Exª 
pode dar esse encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria, respondendo à Casa pre-
cisamente, dizer que esse projeto a que se refere o 
Senador Paulo Davim é dele próprio e versa sobre 
crimes na saúde pública, mas, mesmo assim, nós va-
mos apensá-lo ao projeto que comina como hediondo 
o crime de corrupção.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pela ordem, Senador Inácio Arruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu tenho assim a opinião de que nós revolveríamos a 
questão. Já existe a decisão nossa de o projeto de lei 
do Senador Pedro Taques vir a plenário. Isso foi deci-
dido e foi discutido que nós iríamos trazê-lo para cá. 
Aprovada a urgência dessa matéria, nós temos que 
indicar um relator. Acho que nos ajudaria se a Mesa 
pudesse indicar o relator de plenário, que já pudesse 
dizer quais são os projetos que estão apensos, e, a 
partir da indicação do relator, nós já abrirmos uma 
conversação com o próprio relator, porque isso nos 
ajuda. Senão, nós ficamos com quem? Com quem nós 
vamos dialogar se ainda não há o relator indicado aqui 
no plenário? Se V. Exª indicar o relator...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria só lembrar... Vou indicar o 
relator.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
... em combinação com a justiça.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vou indicá-lo. Eu queria só lembrar a 
V. Exª que os demais projetos não tratam de crime 
hediondo.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Está bem, mesmo que não tratem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eles tratam de crime na Administração 
Pública!

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Mesmo que não tratem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É evidente que eles subsidiarão, mas 
não são específicos.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Mas, se nós tivermos, com base no Projeto nº 204 
e com tudo o mais apenso, o relator, nós dialogamos 
com ele. Se não tiver, nós ficamos meio que paralisa-
dos aqui, esperando que, para a matéria, seja indicado 
o relator, seja indicada a urgência.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Mas nós vamos fazer isso na hora cer-
ta, no tempo do Regimento.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Então, nós estamos de acordo, queremos votar a 
matéria, queremos que seja tratada a corrupção como 
crime hediondo para todos os servidores públicos e para 
todo o setor privado. É uma coisa só, não é indiferente. 
Acho que a hora é esta, uma hora boa.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Essa matéria a que V. Exª se refere, a 
questão do setor privado, tem uma proposta específica.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Claro.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos votá-la, é um dos requeri-
mentos que estão propostos para serem votados.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Pronto. Vamos votar tudo junto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vamos votar.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Agora, se o senhor me disser quem é o relator, eu 
já falo com ele porque eu estou querendo fazer uma 
proposta.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Como esse projeto da desoneração, 
que é chamado projeto da desoneração... É que hoje, 
no Ministério Público e no Poder Judiciário, as pesso-
as se aposentam diante da prática de corrupção. Isso 
não pode continuar. Nós temos que aproveitar essa 
circunstância para avançar nessa direção. Nós nunca 
avançamos porque sempre tivemos, de uma forma ou 
de outra, alguma resistência. É a hora de suplantar es-
sas resistências, avançar com relação às mudanças.

Senador Pedro Taques.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – To-

tal acordo, Sr. Presidente.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, é apenas para 
concordar com V. Exª sobre a necessidade de nós 
votarmos esse projeto agora, a que o senhor fez re-
ferência. Primeiro, porque a Lei Complementar nº 35, 
de 1979, e a nº 75, de 1993, impedem, e nós não po-
demos apresentar projetos de lei, sob pena de vício 
de iniciativa. Por isso a importância dessa proposta de 
emenda à Constituição.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Pela ordem, Sr. Presidente. Ataídes.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Ataídes, Senador Humberto, 
Senador Wellington.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, pri-
meiro quero parabenizá-lo por essas medidas adotadas 
e divulgadas por V. Exª. Agora, eu estou na mesma li-
nha do Senador Wellington: esta matéria é de imensa 

relevância, de uma valia extraordinária e vai atender 
o clamor do povo brasileiro.

O que me perturba, Sr. Presidente, é o quórum. 
Esse quórum 66. Será que nós não estamos correndo 
o risco em botar essa matéria tão importante em vo-
tação, Sr. Presidente? Essa é a minha preocupação.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Eu queria dizer a V. Exª que, com re-
lação a essa matéria, não tenha preocupação com 
o quórum. É maioria simples. Se nós temos 66, nós 
temos um quórum pujante para deliberarmos sobre a 
matéria. É matéria de maioria simples. É matéria de 
maioria simples. 

Vou designar o Senador Alvaro Dias como Re-
lator da matéria. 

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E vou submeter antes...

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Sr. Presidente, eu gostaria de agradecer a V. Exª a 
designação do Relator, Senador Alvaro Dias, porque 
obedece à mesma designação do Senador Alvaro Dias 
na Comissão de Constituição e Justiça, porque estava 
com o Relator essa responsabilidade, já com o relató-
rio absolutamente orientado.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu agradeço a V. Exª que, desde a ma-
nhã de hoje, lembrou que o Senador Alvaro Dias era 
o Relator designado para a Comissão de Constituição 
e Justiça. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Então, aproveitando a convivência do 
Senador Alvaro Dias com a matéria, é muito impor-
tante que nós possamos designá-lo para ser o Rela-
tor de plenário.

Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 

Sr. Presidente, é só para cumprimentar a atitude de 
V. Exª em determinar aquilo que é o normal, que é o 
apensamento dos projetos assemelhados ao projeto 
do Senador Pedro Taques.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Perfeito.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – E 
eu quero aqui cumprimentar o meu conterrâneo, Sena-
dor Paulo Davim, que é um dos que vão ter a matéria 
corrupção é crime hediondo aprovada pelo Senado e 
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transformada em lei. Isso significa a manifestação de 
um potiguar em nome de uma causa que reúne o Brasil.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Sr. Presidente.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Humberto Costa e Senador 
Wellington Dias.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Sr. Presidente, eu queria dizer que o meu projeto é o 
406, de 2012. Queria também levantar uma pondera-
ção: o meu projeto, por exemplo, não somente define 
o crime de corrupção como hediondo, como também 
propõe uma tramitação diferenciada, mais rápida na 
Justiça, bem como a ordem de realização do inquérito. 
Não sei como isso poderia ser feito porque, estando 
todos apensados, vai prevalecer o projeto principal, e 
o relatório elaborado pelo Relator e os demais serão 
arquivados. Será que não seria interessante talvez, 
organizadamente, fazermos um levantamento de to-
dos, sem prejuízo de ser votado agora, mas um levan-
tamento de todos os projetos que tratem da temática 
corrupção, e, a partir daí, poderemos ampliar o esco-
po desse projeto? Pergunto a V. Exª se seria possível 
essa iniciativa.

Votaríamos hoje o projeto que trata de colocar 
a corrupção como crime hediondo, sem prejuízo dos 
demais, que precisariam ter uma tramitação mais 
acelerada.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Quero que a Casa nos ajude a prestar 
atenção na proposta que foi feita pelo Senador Humber-
to Costa. Desde ontem, nós decidimos que apensaría-
mos todas as matérias correlatas. O Senador Humber-
to Costa está levantando uma questão que considero 
importante de ser analisada: que nós não arquivemos 
ao votarmos a corrupção como crime hediondo, não 
arquivemos os projetos que não especificam, mas que, 
de maneira correlata, tratam da questão.

Da minha parte, não vejo nenhuma objeção. Acho 
que a única coisa que deveríamos nos fixar hoje é vo-
tar a matéria. A matéria foi pedida pela Presidente da 
República, o Presidente Lula já havia mandado um 
projeto para a Câmara dos Deputados, e, em circuns-
tâncias normais, nunca foi possível votar essa matéria. 
Vamos fazê-lo hoje! Temos que administrar este mo-
mento para que nós possamos avançar nessa pauta, 
que é de interesse do País.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Só para esclarecer, Sr. Presidente: além do que V. Exª 

propôs, eu propus também que nós déssemos um tra-
tamento diferenciado, talvez reunir todos, termos um 
único Relator na Comissão de Constituição e Justiça e 
darmos uma tramitação preferencial aos projetos que 
tratam desse tema. É possível, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É possível e faremos isso, porque, ao 
final e ao cabo, nós vamos votar esse projeto hoje, a 
matéria vai para a Câmara e será apensada a projetos 
correlatos que tramitam naquela Casa. Mas eu tenho 
absoluta convicção de que agora a Câmara vai man-
dar esse projeto para cá e nós colaboraremos com a 
iniciativa que tomaremos hoje aqui. É muito importante 
nós administrarmos este momento.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente. Sr. Presidente, faz um...

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.) 
– Senador Wellington.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Pre-
sidente Renan, primeiro, eu quero aqui parabenizá-lo 
por ter acatado a sugestão, que eu venho colocando, 
do apensamento dos projetos. Ainda ontem, fizemos 
chegar o PLS nº 660, de 2011, que trata da alteração 
de três leis. 

É bom lembrar que nós estamos, aqui nesta Casa 
– também já criada por V. Exª – tratando do Código 
Penal. E o que nós colocamos aqui foi uma sugestão 
de que pudessem ser considerados, por um relator, 
os projetos aqui colocados. Por quê? Para ter uma 
proposta que leve em consideração o debate, que eu 
sei que cada um de nós tem de cobrança. O que que-
remos? Combater a corrupção nos três Poderes, no 
setor privado, corrupto e corruptor, a corrupção ativa 
e a corrupção passiva. É isso que todos nós deseja-
mos e apoiamos. 

Então, eu quero aqui, na verdade, parabenizar por 
isso e pela designação do relator, porque isso permite 
que tenhamos como dialogar para melhorar o projeto, 
para se ter um projeto à altura daquilo que, há muitos 
anos, o povo brasileiro nos cobra.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
quero apenas dizer-lhe que temos que reconhecer que 
a proposta do Senador Humberto Costa, de fato, deve 
ser levada em consideração. Acho que temos que ser 
um pouco sensatos, na medida em que já existem qua-
tro projetos na Casa. E acho que o ideal seria juntar-
mos num só, apensarmos, designarmos outro relator 
na CCJ, e aí colocarmos em votação. 
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É aquela velha história: marinheiro tem que ter 
cuidado com o nevoeiro. Tem que ser de forma bem 
tranquila, para fazermos um projeto que, certamente, 
atenda aos anseios da sociedade. 

De maneira que, particularmente, eu quero me 
associar às palavras do Senador Humberto Costa e 
dizer que é extremamente importante nós fazermos 
com que os quatro projetos que existem na Casa se-
jam apensados, e nós os votaremos na próxima sema-
na, se for o caso. Não há dúvida alguma de que todos 
nós somos favoráveis, agora de forma responsável e, 
sobretudo, sensata. 

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presi-

dente, eu nem queria entrar no tema, mas eu tenho um 
projeto, apresentado há mais de dez anos, que vai na 
mesma linha e até hoje não indicaram sequer relator 
ou não havia relator há um ano, nele se diz que todo 
crime que atingir a seguridade social, saúde, Previdên-
cia e assistência será hediondo e inafiançável. Como 
eu acho, Sr. Presidente, que esse meu projeto não vai 
andar nunca, eu quero, Senador Pedro Taques, pegar 
carona no seu e que, pelo menos, seja anexado ao 
seu que, naturalmente, será aprovado. Vai na linha do 
combate a todo tipo de corrupção, porque o que eu 
apresentei há dez anos está todo esse tempo enga-
vetado e vai continuar assim; pelo menos, o relator vai 
dizer, ao ser aprovado um determinado projeto, que o 
Senador Paim tinha um projeto não igual ao seu que é 
mais amplo. Sou daqueles que entendem que o mais 

amplo deve encabeçar e que não é por idade, por tem-
po de apresentação, mas aquele que for mais amplo. 
Digo isso até porque, no debate feito aqui pelo fim do 
voto secreto, minha proposta era a mais ampla, mas 
a preferência foi dada àquela que era menos ampla, 
mas assim mesmo, democraticamente, aceitei. 

Sou favorável que o mais amplo tem de ser vo-
tado primeiro.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª que soma 
mais um argumento para que possamos hoje votar 
essa matéria.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Pedro Taques.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Permita-me. Nós to-
dos sabemos que existem projetos do Senador Paulo 
Davim, do Senador Wellington, do Senador Humber-
to Costa. Regimentalmente, nós temos de anexar ao 
projeto. Eu não tenho nenhuma objeção a isso. O im-
portante é que possamos votar, porque o quórum está 
caindo. Eu sei que é um projeto de lei ordinária, em que 
é possível acordo. Mas seria interessante que o Con-
gresso Nacional, o Senado, mostrasse neste momento... 
Não o votando de afogadilho, porque já existe parecer 
a este projeto na Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimento que será 
lido.

É lido o seguinte:



39998 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 39999 

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 de urgência.
Passamos ao mérito da matéria.
Item 2:

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 204, DE 2011

Projeto de Lei do Senado nº 204, de 2011, do 
Senador Pedro Taques, que adiciona o inciso 
VIII no art. 1º na Lei nº 8.072 de 1990 (Lei dos 
Crimes Hediondos) para prever os delitos de 
concussão, corrupção passiva e corrupção ati-
va como crimes hediondos e aumenta a pena 
dos delitos previstos nos arts. nºs 316, 317 e 
333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezem-
bro de 1940 – Código Penal.

A matéria depende de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias para 
proferir parecer em substituição à Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania.

Presidente José Sarney.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) – Eu 

queria pedir a V. Exª minha inscrição (Fora do micro-
fone.) para discutir a matéria.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Se-
nhor...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Inácio.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Fora do microfone.) – Eu encaminhei uma emenda 
substitutiva. Eu quero saber se já...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós já recebemos duas emendas. Eu 
não sei se são as encaminhadas por V. Exª.

São as seguintes as Emendas:

EMENDA N° 1 
(ao PLS nº 204, de 2011) 

(José Sarney e outros Senadores)

Acrescente-se o seguinte artigo ao PLS nº xxxx, 
de 20xx.

Art. XXX° O inciso I do art. 1° da Lei n° 8.072, 
de 25 de julho de 1990 – Lei dos Crimes Hediondos, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1°  ..........................................................
I – homicídio simples e suas formas qualifi-
cadas (art. 121, caput e § 2°, I, II, III, IV e V);
 .............................................................  (NR)”

Justificação

A presente emenda inspira-se no PLS n° 38, de 
2012, de nossa autoria, e tem como principal objetivo 
incluir o homicídio simples no rol dos crimes hediondos.

Como bem sabemos, a Lei dos Crimes Hedion-
dos, cumprindo mandamento constitucional, estabele-
ce tratamento penal mais rigoroso para os crimes que, 
por sua gravidade, causam repugnância à sociedade.

Exatamente por esse motivo, entendemos bem as 
razões pelas quais o presente PLS pretende incluir no 
referido rol o delito de corrupção, que tantos prejuízos 
causa ao nosso País.

Todavia, não podemos compreender o fato de 
ainda hoje o homicídio simples não ser considerado 
crime hediondo, a despeito de atentar contra o bem 
mais caro ao ser humano.

Enquanto a referida Lei agrava a resposta penal 
a crimes como o estupro e a extorsão mediante se-
questro, o homicídio somente foi incluído no diploma 
legal em sua forma qualificada e quando praticado em 
atividade típica de grupo de extermínio.

Em nossa percepção, o atual tratamento legal 
contribui, em certa medida, para a epidemia de homi-
cídios no Brasil, observada pelo crescimento assus-
tador do número de casos registrados.

O Parlamento brasileiro deve se posicionar com 
firmeza diante da situação de calamidade em que vi-
vemos, com a perda de tantas vidas. Somos forçados 
a reconhecer que matar, no Brasil, tornou-se compor-
tamento banal, tantas são as dificuldades legais para 
punir o homicida.

Por todos esses motivos, propomos a inclusão 
do crime de homicídio simples – e não apenas o ho-
micídio qualificado ou quando praticado por grupo de 
extermínio – no rol dos crimes hediondos, elevando-se, 
por conseguinte, a quantidade mínima de cumprimento 
da pena no regime fechado necessária à progressão 
e ao cálculo de outros benefícios previstos na Lei de 
Execução Penal (LEP).

Senador José Sarney – Gim – Eunício Oliveira, 
PMDB – Alfredo Nascimento, PR.

EMENDA N°  
(ao PLS nº 204, de 2011)

Acrescente-se o seguinte artigo ao PLS n° xxxx, 
de 20xx.

Art. XXX° O inciso I do art. 1° da Lei n° 8.072, 
de 25 de julho de 1990 — Lei dos Crimes Hediondos, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1°  ..........................................................
I – homicídio simples e suas formas qualifi-
cadas (art. 121, caput e § 2°, I, II, III, IV e V);
 ............................................ ..................(NR)”
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Justificação

A presente emenda inspira-se no PLS n° 38, 
de 2012, de nossa autoria, e tem como principal ob-
jetivo incluir o homicídio simples no rol dos crimes 
hediondos.

Como bem sabemos, a Lei dos Crimes Hedion-
dos, cumprindo mandamento constitucional, estabele-
ce tratamento penal mais rigoroso para os crimes que, 
por sua gravidade, causam repugnância à sociedade.

Exatamente por esse motivo, entendemos bem as 
razões pelas quais o presente PLS pretende incluir no 
referido rol o delito de corrupção, que tantos prejuízos 
causa ao nosso País.

Todavia, não podemos compreender o fato de 
ainda hoje o homicídio simples não ser considerado 
crime hediondo, a despeito de atentar contra o bem 
mais caro ao ser humano.

Enquanto a referida Lei agrava a resposta penal 
a crimes como o estupro e a extorsão mediante se-
questro, o homicídio somente foi incluído no diploma 
legal em sua forma qualificada e quando praticado em 
atividade típica de grupo de extermínio.

Em nossa percepção, o atual tratamento legal 
contribui, em certa medida, para a epidemia de homi-
cídios no Brasil, observada pelo crescimento assus-
tador do número de casos registrados.

O Parlamento brasileiro deve se posicionar com 
firmeza diante da situação de calamidade em que vi-
vemos, com a perda de tantas vidas. Somos forçados 
a reconhecer que matar, no Brasil, tornou-se compor-
tamento banal, tantas são as dificuldades legais para 
punir o homicida.

Por todos esses motivos, propomos a inclusão 
do crime de homicídio simples – e não apenas o ho-
micídio qualificado ou quando praticado por grupo de 
extermínio – no rol dos crimes hediondos, elevando-se, 
por conseguinte, a quantidade mínima de cumprimento 
da pena no regime fechado necessária à progressão 
e ao cálculo de outros benefícios previstos na Lei de 
Execução Penal (LEP). – Senador José Sarney – Aloi-
zio Nunes Ferreira.

EMENDA (Substitutiva Global) N° 5 — SF 
(ao PLS n° 204, de 2011) 

(Inácio Arruda e Outros Senadores)

Altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de de-
zembro de 1940, as Leis nºs 8.072, de 25 de 
julho de 1990, e 7.960, de 21 de dezembro de 
1989, para adicionar os tipos penais quali-
ficados de peculato, concussão, corrupção 
passiva e corrupção ativa, tomando-os he-
diondos e passíveis de prisão temporária.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 312, 316, 317, 333 e 337-B do tí-

tulo XI do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940, passam a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 312.  .......................................................
Pena – reclusão, de quatro a doze anos, e 
multa.
 .......................................................................
Peculato qualificado
§ 4º Se o crime previsto no caput e no § 1º for 
cometido por membro do Poder Judiciário, do 
Ministério Público, do Congresso Nacional, da 
Assembléia Legislativa do Estado, da Câmara 
Legislativa do Distrito Federal e da Câmara 
Municipal, Ministros e Conselheiros de Tribu-
nais de Contas, Presidente e Vice-Presidente 
da República, Governador e Vice-Governador, 
Prefeito e Vice-Prefeito, Ministros de Estado, 
Secretários Executivos, Secretários Nacio-
nais e equivalentes, Secretários Estaduais, 
Distritais e Municipais, dirigentes máximos 
de autarquias, fundações públicas, empresas 
públicas e sociedades de economia mista, e 
Comandantes das Forças Armadas:
Pena – reclusão, de oito a dezesseis anos, e 
multa.” (NR)
“Art. 316.  .......................................................
Pena – reclusão, de quatro a doze anos, e 
multa.
 .......................................................................
Concussão qualificada
§ 3° Se o crime previsto no caput for cometido 
pelos agentes mencionados no art. 312, § 4°:
Pena – reclusão, de oito a dezesseis anos, e 
multa.” (NR)
“Art. 317.  .......................................................
Pena – reclusão, de quatro a doze anos, e 
multa.
 .................................................................... ...
Corrupção passiva qualificada
§ 3° Se o crime previsto no caput for cometido 
pelos agentes mencionados no art. 312, § 4°:
Pena – reclusão, de oito a dezesseis anos, e 
multa.” (NR)
“Art. 333.  .......................................................
Pena – reclusão, de quatro a doze anos, e 
multa.
 .................................................................... ...
Corrupção ativa qualificada
§ 2° Se o funcionário público mencionado no 
caput for um dos agentes previstos no art. 
312, § 4°:
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Pena – reclusão, de oito a dezesseis anos, e 
multa.” (NR)
“Art. 337-B.  ....................................................
Pena – reclusão, de quatro a doze anos, e 
multa.” (NR)
Art. 2° O art. 1° da Lei n°8.072, de 25 de julho 
de 1990, passa a vigorar acrescido dos se-
guintes incisos:
“VIII – peculato qualificado (art. 312, § 4°);
IX – concussão qualificada (art. 316, § 3°);
X – corrupção passiva qualificada (art. 317, 
§ 3°);
XI – corrupção ativa qualificada (art. 333, § 
2°).” (NR)

Art. 3° O inciso III do art. 1º da Lei nº 7.960, de 
21 de dezembro de 1989, passa a vigorar acrescido 
das seguintes alíneas:

“p) peculato qualificado (art. 312, caput e § 1°, 
combinado com § 4°, do Código Penal);
q) concussão qualificada (art. 316, caput, com-
binado com § 3°, do Código Penal);
r) corrupção passiva qualificada (art. 317, caput 
e § 1°, combinado com § 3°, do Código Penal);
s) corrupção ativa qualificada (art. 333, ca-
put e § 1°, combinado com § 2°, do Código 
Penal).” (NR)

Art. 4° O parágrafo único do art. 333 passa a vi-
gorar como § 1°.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Esta proposta resgata o Projeto encaminhado ao 
Congresso Nacional em 2009, pelo então Presidente 
da República Luis Inácio Lula Da Silva, que adiciona 
os tipos penais qualificados de peculato, concussão, 
corrupção passiva e corrupção ativa, tornando-os he-
diondos e passíveis de prisão temporária.

Em sua justificativa, alertava que “atualmente, 
o direito brasileiro prevê a pena mínima de dois anos 
para os crimes de peculato (art. 312 do Código Pe-
nal), concussão (art. 316 do Código Penal), corrupção 
passiva e ativa (artigos 317 e 333 do Código Penal) 
e corrupção ativa em transação comercial internacio-
nal (art. 337-B). A proposta pretende adequar a pena 
mínima, diminuindo a distância entre esta e a pena 
máxima, que é de doze anos, nos crimes de peculato 
e de corrupção. No crime de concussão, propõe-se a 
modificação da pena máxima para doze anos, igua-
lando tipos penais que protegem bens jurídicos seme-
lhantes. Dessa forma, observa-se a proporcionalidade 

entre as condutas e as penas previstas, que se tornam 
equivalentes a crimes como o de roubo.

Além disso, pretende-se tratar com mais rigor a 
prática desses crimes quando o agente for membro do 
Poder Judiciário, do Ministério Público, do Congresso 
Nacional, da Assembleia Legislativa do Estado, da Câ-
mara Legislativa do Distrito Federal e da Câmara Mu-
nicipal, Ministro e Conselheiro de Tribunais de Contas, 
Presidente e Vice-Presidente da República, Governador 
e Vice-Governador, Prefeito e Vice-Prefeito, Ministro de 
Estado, Secretário Executivo, Secretário Nacional e 
equivalente, Secretário Estadual, Distrital e Municipal, 
dirigente máximo de autarquias, fundações públicas, 
empresas públicas e sociedades de economia mista, 
ou Comandantes das Forças Armadas.

O tratamento mais rigoroso decorre da nature-
za dos cargos mencionados, cujos ocupantes devem 
observar com maior empenho os padrões éticos de 
probidade e oralidade. Ademais, a eventual prática de 
crimes contra a administração pública por tais auto-
ridades tende a causar maiores prejuízos aos cofres 
públicos e às instituições, em razão do seu poder de 
decisão e de influência na estrutura do Estado.

Por esses motivos, propõe-se a inserção de tipos 
penais qualificados pelo agente no rol dos crimes he-
diondos, tornando-os inafiançáveis e insuscetíveis de 
graça ou anistia. Além disso, a hediondez assegura que 
a pena será cumprida inicialmente em regime fechado 
e a progressão de regime ocorrerá após o cumprimento 
de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primá-
rio, e de 3/5 (três quintos), se reincidente.

Por fim, para maior efetividade da medida, pre-
tende-se inserir os tipos penais qualificados de corrup-
ção ativa, corrupção passiva, peculato e concussão no 
rol dos crimes cuja autoria e participação dá ensejo à 
decretação da prisão temporária, conforme dispõe a 
Lei n° 7.960, de 21 de dezembro de 1989.”

Sala das Sessões, de junho de 2013. – Senador 
Inácio Arruda, PcdoB/CE
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Já estão com o Relator. As emendas 
de V. Exª já estão com o Relator.

Com a palavra, o Senador Alvaro Dias, que foi 
designado Relator da matéria.

Com a palavra, V. Exª.

PARECER Nº 572, DE 2013–PLEN

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srs. Senadores e Srªs Senadoras, primeiramente, meus 
agradecimentos ao Senador Vital do Rêgo, Presidente da 
Comissão de Constituição e Justiça, que me honrou com a 
relatoria desta matéria, e ao Presidente Renan Calheiros, 
que confirma essa relatoria para o Plenário do Senado.

Esta proposta foi apresentada pelo Senador Pedro 
Taques num momento, também, de grande indignação 
no País, em 2011, quando eclodiam escândalos de cor-
rupção na Administração Pública brasileira. Portanto, 
em boa hora, o Senador Pedro Taques apresentou esta 
proposição, que transforma o crime na Administração 
Pública, o crime de corrupção, em crime hediondo.

Ressalta o Senador Pedro Taques que a legis-
lação vigente oferece respostas duras e diretas, por-
tanto, justas, aos crimes contra a pessoa e contra o 
patrimônio individual, mas é muito branda, é generosa 
em relação aos crimes contra o patrimônio público.

Ressalta que os crimes de concussão, corrupção 
passiva e corrupção ativa são de extrema gravidade, 
por violarem direitos difusos e coletivos, e atingem 
expressivos estratos da população. Então, tais delitos 
devem integrar o rol de crimes hediondos, justamente 
pela relevância dos bens que protegem. 

Cabe lembrar que a inclusão de um delito no rol 
dos crimes hediondos implica a vedação de concessão 
de anistia, graça e indulto ao agente, impede o livra-
mento mediante fiança e torna mais rigoroso o aces-
so a benesses penais, como livramento condicional e 
progressão do regime de pena.

Consideramos que os crimes em questão mere-
cem ser tratados como hediondos, bem como devem 
ter suas penas mínimas incrementadas na forma pro-
posta pelo projeto, em cujo texto faremos emendas de 
adequação à técnica legislativa.

O espírito motivador do projeto é dar maior pro-
teção ao patrimônio público. Não há como deixar de 
incluir, portanto, o peculato. Por essa razão, de comum 
acordo com o autor do projeto, apresento uma emen-
da que inclui o crime de peculato, que consiste em 
apropriar-se, o funcionário público, de dinheiro, valor 
ou qualquer outro bem móvel público ou particular de 
que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em 
proveito próprio ou alheio. 

O crime gravíssimo é punido com reclusão de 2 
a 12 anos, e multa. A mesma pena cominada à corrup-
ção ativa e passiva, mais rigorosa do que a aplicada à 
concussão, reclusão de 2 a 8 anos, e multa. 

O excesso de exação também é crime de extre-
ma gravidade e por isso nós estamos também propon-
do uma emenda, em comum acordo com o autor do 
projeto. O excesso de exação é um crime de extrema 
gravidade, merecedor de integrar o rol dos crimes he-
diondos. Tanto que a sua pena severa é de reclusão 
de 3 a 8 anos e multa na modalidade do §1º e reclusão 
de 2 a 12 anos e multa no caso do §2º, ambos do art. 
306 e 316 do Código Penal. 

Eu entendo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, que sem a inclusão do peculato e do ex-
cesso de exação a proposição tornaria o sistema penal 
incoerente, pois não há razão considerar crimes he-
diondos a corrupção e a concussão e não fazê-lo em 
relação ao peculato e ao excesso de exação. 

Portanto, essas são as emendas que nós estamos 
propondo. E na emenda que trata da adequação técnica 
nós estamos elevando as penas. Penas quanto ao pecu-
lato, no art. 312, a pena, reclusão de 4 a 12 anos e multa; 
a concussão, no art. 316, a pena de 4 a 12 anos e multa; 
excesso de exação, pena de 4 a 12 anos e multa também 
– essas são as penas estabelecidas –; para a corrupção 
passiva, a pena de 4 a 12 anos; para a corrupção ativa, 
no art. 333, reclusão de 4 a 12 anos e multa. 

Essas são as emendas apresentadas. Há uma 
emenda também de autoria do Senador José Sarney 
que, no art. 1º, parágrafo, diz homicídio simples e suas 
formas qualificadas, art. 121, caput e §2º. Portanto, 
pela emenda proposta pelo Senador José Sarney, ho-
micídio simples nas formas qualificadas também será 
considerado crime hediondo. 

Nós estamos acolhendo essa emenda, embora 
recebêssemos neste momento entendimento também 
com o autor do projeto, Senador Pedro Taques, opta-
mos por acolher. 

Há um substitutivo global do Senador Inácio Ar-
ruda. Nós não tivemos a oportunidade de estudá-lo 
porque chegou exatamente quanto eu me dirigia à 
tribuna do Senado Federal para apresentação deste 
parecer. Numa rápida olhada nesse projeto, me parece 
que ele está quase que inteiramente atendido – nessa 
proposta do Senador Inácio Arruda –, a não ser, me 
parece, quanto a uma das penas a que V. Exª propõe 
uma elevação de anos de prisão.

Eu consulto V. Exª se nós não poderíamos excluir 
esse substitutivo de V. Exª a favor da eficiência nes-
te processo, a agilidade de que necessitamos para a 
aprovação da proposta e, certamente, V. Exª poderia 
trabalhar junto aos colegas Parlamentares da Câma-
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ra para uma eventual alteração lá. Porque me parece 
que o conteúdo da sua proposta não altera o projeto 
do Senador Pedro Taques. 

Se V. Exª puder dizer onde altera, uma vez que não 
tive, repito, a oportunidade de aprofundar a análise da 
sua proposta, estou disposto a ouvi-lo. Mas não creio 
que altere profundamente a proposta aqui apresentada.

O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Não, 
não altera profundamente, não, Senador Alvaro Dias. 
Apenas nós tratamos o agente público nos mesmos 
termos do agente privado, tanto o corrupto como o 
corruptor; ele entra no mesmo rol. Acho que a questão 
central da emenda substitutiva global é essa: o agente 
público normalmente fica visível, mas o corruptor fica 
invisível. É essa a adequação que gostaríamos de fa-
zer, uma vez que essa é a questão central. Se isso for 
atendido, está resolvido o nosso...

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – V. Exª 
me permite, Senador Alvaro.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pois 
não, Senador Wellington Dias.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Na mes-
ma linha vai esse Projeto nº 660, que também apre-
sentei. Porque veja um exemplo: há uma licitação, é 
comprovado que houve uma fraude nessa licitação, e 
o agente público é considerado um corrupto por conta 
dessa fraude. Mas quem foi beneficiado como resultado 
dessa fraude? Nesse caso, certamente uma empresa. 
Nesse caso, se a empresa está envolvida, ela é corrup-
tora, ou seja, a ideia que estamos defendendo é que 
se tenha uma proposta completa, para não fazermos 
uma coisa apenas de faz-de-conta, mas fazer para va-
ler. Que se faça para o setor público e também para o 
setor privado. No setor público, para os três Poderes.

É isso que a população deseja; é algo para va-
ler, para que tenhamos uma resposta a essa situação 
grave que vivemos hoje.

(Soa a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Se-
nador Pedro Taques.

O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Sr. 
Presidente...

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Com 
todo respeito ao Senador Wellington, queria lhe dizer 
que esse projeto é para valer. Esse projeto é para valer! 
V. Exª disse que vamos tratar algo para valer. Entendo, 
com todo respeito, que esse projeto que apresentei é 
para valer, como o do senhor também é para valer. É um 
Projeto muito bom. Quero elogiar o seu Projeto. Agora, 
esse projeto também é para valer. Segundo ponto, a 
Lei de Licitações, a Lei nº 8.666, de 1993, tem requisi-
tos próprios para as práticas dos seus crimes. Assim, 

pela disposição do art. 89, aquele que, na licitação, no 
procedimento licitatório, comete corrupção, ele compra, 
vai exatamente pratica uma conduta típica adequada 
ao que está escrito na corrupção ativa ou corrupção 
passiva. Sim, a ativa e a passiva! Assim também o art. 
317 e o art. 333. Está no projeto! Quero expressar o 
respeito ao projeto que o senhor apresentou.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Álvaro Dias, como Relator... 
Vamos pedir, apenas para organizar melhor, que ele 
conclua o parecer, e, em seguida, nós ouviremos V. Exª.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Está 
certo. Muito obrigado.

O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Pre-
sidente Renan, é um ponto importante.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador 
Pedro taques, apenas para dizer que, da mesma forma, 
também trato com respeito. Quero apenas que o que 
saia do Congresso saia completo. Só isso!

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito 
obrigado, Senador Wellington Dias, Senador Pedro Taques.

Senador Lindbergh.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Mesmo porque, sem interromper o Sena-
dor, não há aparte ao Relator na hora em que ele está 
apresentando o parecer. O Regimento não permite isso.

O Sr. Lindbergh Farias (Bloco/PT – RJ) – Tudo bem, 
mas eu só queria falar sobre o homicídio simples. Des-
culpe, mas é porque esse é o tema da corrupção, como 
crime hediondo, com o que concordamos. Contudo, há 
um outro debate, uma emenda do Senador José Sarney, 
que pode ser uma emenda muito interessante, mas que 
nós temos que discutir, e o Senador Alvaro Dias acolheu, 
transformando o homicídio simples, qualificado, em crime 
hediondo. Eu acho que deveríamos separar essas discus-
sões. Então, é esse o apelo que faço a V. Exª. Desculpe, 
Presidente Renan, por insistir em fazer este aparte.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sena-
dor Lindbergh, essa é uma preocupação nossa também.

Ponderamos com o Presidente Sarney – e tam-
bém o Senador Sérgio Souza revelou essa preocupação 
–, e o Presidente Sarney insiste em que a sua emenda 
possa ser acolhida. Como nós estamos dispostos a 
impor rigor absoluto em relação a criminosos, entendi 
que a sua emenda não comprometeria os objetivos do 
projeto do Senador Pedro Taques.

Na verdade, as atenções do Senador Pedro Ta-
ques se voltam para o crime de corrupção na Adminis-
tração Pública brasileira, fazendo coro a esse clamor 
popular por moralização da atividade pública no País. 
A essência do seu projeto é exatamente esta: pena-
lizar com maior rigor os agentes públicos envolvidos 
em crimes de corrupção.
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Eu, para facilitar as coisas, como essas duas pro-
postas de emenda chegaram agora, e nós não tivemos 
oportunidade de analisar em profundidade, vou rejeitar 
ambas, Senador Inácio Arruda, tanto a de V. Exª quanto 
a do Presidente Sarney, para que esta matéria possa 
ser melhor discutida, já que teremos outras propostas 
do gênero em tramitação.

Como nós temos urgência para a aprovação des-
te projeto de crime hediondo na Administração Públi-
ca, nós queremos nos restringir apenas aos aspectos 
essenciais, cujo objetivo é alcançado com a aprova-
ção deste projeto e das emendas que apresentamos, 
exatamente as emendas que agravam a penalidade, 
que tornam as penalidades mais rigorosas, e aquela 
emenda que inclui também o crime de excesso de 
exação e o crime de peculato.

Portanto, Sr. Presidente, o nosso parecer, o nosso 
voto final é pela rejeição das emendas que chegaram 
agora, de última hora, e pela aprovação do projeto que 
apresentamos à Mesa.

É o seguinte o texto encaminhado pelo relator:

(TEXTO ENCAMINHADO PELO RELATOR AO  
PROFERIR O PARECER  
Nº 572, DE 2013 – PLEN)

Do Plenário, em substituição à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre 
o Projeto de Lei do Senado n° 204, de 2011, 
do Senador Pedro Taques, que adiciona o 
inciso VIII no art. 1° na Lei n° 8.072 de 1990 
(Lei dos Crimes Hediondos) para prever os 
delitos de concussão, corrupção passiva e 
corrupção ativa como crimes hediondos e 
aumenta a pena dos delitos previstos nos 
arts. n° 316, 317 e 333 do Decreto-Lei n° 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 -Código 
Penal.

Relator: Senador Álvaro Dias

I – Relatório

Submetemos à apreciação do Plenário o Projeto 
de Lei do Senado (PLS) n° 204, de 2011, de autoria 
do ilustre Senador Pedro Taques, que, em síntese, 
qualifica como hediondos os crimes de concussão e 
de corrupção passiva e ativa, e aumenta a cominação 
mínima de pena prevista para cada um deles no Có-
digo Penal (CP).

Segundo a justificação do autor da proposição, a 
legislação infraconstitucional, especialmente o Código 
Penal, influenciada por ideais do liberal-individualismo 
oferece respostas duras e diretas aos crimes contra a 
pessoa e contra o patrimônio individual, mas é brando 

quando se trata de proteger os interesses difusos dos 
cidadãos e o patrimônio público.

Ressalta que os crimes de concussão, corrupção 
passiva e corrupção ativa são de extrema gravidade e 
que, por violarem direitos difusos, coletivos, atingem 
expressivos extratos da população. Então, tais delitos, 
segundo o autor, devem integrar o rol de crimes hedion-
dos justamente pela relevância dos bens que protegem.

Foi apresentada Emenda n° 1, de autoria do 
Senador José Sarney, que inclui também no rol dos 
crimes hediondos o homicídio simples.

II – Análise

A matéria circunscreve-se à competência priva-
tiva da União para legislar sobre direito penal, sendo 
de livre iniciativa de qualquer um dos membros do 
Congresso Nacional, conforme preceituam os arts. 
22, I, 48, caput, e 61, caput, da Constituição Federal.

Não observamos vícios de natureza regimental, 
de antijuridicidade ou de inconstitucionalidade na pro-
posição sob exame.

No mérito, entendemos que o projeto é conve-
niente e oportuno.

Entende-se por crime hediondo, de uma forma 
geral, a conduta delituosa revestida de excepcional 
gravidade, seja na execução, quando o agente reve-
la amplo desprezo pela vítima e mostra-se insensível 
ao sofrimento físico ou moral a que a submete, seja 
quanto à natureza do bem jurídico ofendido, ou, ainda, 
quanto à especial condição da vítima.

A Lei n° 8.072, de 1990 (Lei de Crimes Hediondos) 
não adota nenhuma linha valorativa clara para classificar 
os crimes considerados hediondos, de forma que seu 
rol pode ser ampliado ou restringido de acordo com a 
conveniência do legislador, atento ao comportamento 
social e aos anseios da sociedade.

O autor da proposta a justifica apontando que 
o resultado de tais crimes tem relevância social, pois 
pode atingir, em escala significativa, a depender da 
conduta, grande parcela da população. Com efeito, a 
subtração de recursos públicos se traduz em falta de 
investimentos em áreas importantes, como saúde, edu-
cação e segurança pública, o que acaba contribuindo, 
na ponta, para o baixo nível de desenvolvimento social.

Cabe lembrar que a inclusão de um delito no rol 
dos crimes hediondos implica a vedação de conces-
são de anistia, graça e indulto ao agente, impede o 
livramento mediante de fiança, e torna mais rigoroso 
o acesso a benesses penais, como livramento condi-
cional e progressão do regime de pena.

Consideramos que os crimes em questão mere-
cem ser tratados como hediondos, bem como devem 
ter suas penas mínimas incrementadas na forma como 
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proposta pelo projeto. Ademais, propomos, mediante 
emenda que apresentamos a seguir, aumentar a pena 
do crime de concussão, para a faixa de quatro a doze 
anos de reclusão.

Além disso, incluiremos também o peculato (art. 312, 
caput e § 1°, do CP) e o desvio do excesso de exação 
(art. 316, § 2°, do CP), por se tratarem, igualmente, de 
crimes contra a Administração com a mesma gravidade.

Quanto à Emenda n° 1, somos pela sua rejei-
ção, pois não consideramos que o homicídio simples 
se reveste da gravidade necessária para sua inclusão 
no rol dos crimes hediondos, sendo relevante regis-
trar, ainda, que o PLS trata de crimes contra a admi-
nistração, ao passo que a emenda versa sobre crime 
contra a pessoa.

III – Voto

Pelo exposto, o voto é pela rejeição da Emenda 
n° 1 e aprovação do Projeto de Lei do Senado n° 204, 
de 2011, com as seguintes emendas:

EMENDA N° 2

Dê-se à ementa do Projeto de Lei do Senado n° 
204, de 2011, a seguinte redação:

“Adiciona o inciso VIII no art. 1° na Lei n° 8.072 
de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos) para pre-
ver os delitos de peculato, concussão, excesso 
de exação, corrupção passiva e corrupção ati-
va como crimes hediondos e aumenta a pena 
dos delitos previstos nos arts. n°s 312, 316, 
317 e 333 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 -Código Penal.”

EMENDA N° 3

Dê-se ao art. 1° da Lei n° 8.072, de 25 de julho 
de 1990, alterado pelo art. 1° do Projeto de Lei do Se-
nado n° 204, de 2011, a seguinte redação:

“Art. 1°  ..........................................................
 .......................................................................
VIII – peculato (art. 312, caput e § 1°) con-
cussão e excesso de exação (art. 316, caput 
e § 2°), corrupção passiva (art. 317, caput) e 
corrupção ativa (art. 333, caput).
 ..............................................................” (NR)

EMENDA N° 4

Dê-se ao art. 2° do Projeto de Lei do Senado n° 
204, de 2011, a seguinte redação:

“Art. 2° Os arts. 312, 316, 317 e 333 do De-
creto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
– Código Penal, passam a vigorar com a se-
guinte redação:

‘Peculato
Art. 312.  ........................................................
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) 
anos, e multa.
 ........................................................... ...’ (NR)
‘Concussão
Art. 316.  ........................................................
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) 
anos, e multa.
Excesso de exação
 .......................................................................
§ 2°  ...............................................................
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos, 
e multa.’ (NR) ‘Corrupção passiva
Art. 317.  ........................................................
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) 
anos, e multa.
 ........................................................... ...’ (NR)
‘Corrupção Ativa
Art. 333.  ........................................................
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) 
anos, e multa.
 .............................................................. (NR)”

Sala da Comissão,

O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) – 
Presidente, para pedir um esclarecimento ao Relator.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu apenas peço ao Senador...

O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) – Eu 
ouvi V. Exa dizer que havia concordado com a emen-
da e, também, antes de apresentá-la, falei com V. Exª, 
que concordou. Fomos ao Senador Pedro Taques, e 
ele também concordou. Eu pergunto: V. Exa mudou de 
ponto de vista? É só isso!

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Não, 
Sr. Presidente. Eu disse a V. Exa...

O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) – Não; 
V. Exa disse da tribuna que incorporava.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como 
Relator.) – Incorporei inicialmente, mas passei a ouvir, e 
os Srs. Senadores fizeram referência à inconveniência 
do acolhimento desta emenda neste projeto.

É por essa razão que nós estamos rejeitando. 
Evidentemente, a emenda pode ser deliberada; não há 
nenhum propósito nosso de impedir essa discussão. 
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Ocorre, Presidente Sarney, que aqueles que fizeram 
considerações, como o Senador Sérgio Souza, que 
havia, inclusive, preparado um parecer porque poderia 
ser designado relator de plenário...

(Soa a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) –... e 
trabalhou o seu parecer junto à Consultoria da Casa, 
concluiu que esta emenda do Presidente Sarney não é 
adequada para esta proposta. Mas V. Exa poderá trabalhar, 
já que nós teremos outros projetos em curso no Senado.

Em relação ao crime qualificado, inclusive, ele 
já é considerado crime hediondo. Desde o episódio 
Daniella Perez, o crime qualificado passou a ser con-
siderado crime hediondo.

Portanto, em parte, a emenda de V. Exa já é aten-
dida pela legislação.

Eu vou concluir, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Alvaro Dias, antes de V. Exa 
concluir, em função daquele critério que foi encami-
nhado pelo Plenário, eu pediria a V. Exa que, por favor, 
desse um rápido parecer também sobre essas duas 
matérias que foram apensadas.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como 
Relator.) – Mas, Sr. Presidente, eu não tenho condições 
de dar parecer sobre matérias que eu não conheço. 
Se essas matérias estão sendo encaminhadas neste 
momento, não há como dar parecer sobre elas. Essas 
matérias merecem a valorização devida, ou seja, me-
recem análise técnica de profundidade.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Alvaro Dias, na forma como 
foi sugerida pelo Senador Humberto Costa, para não 
encerrarmos a tramitação de alguns projetos, pois se-
ria importante que continuassem vivos na Casa, nós 
vamos desapensar essas matérias para que elas tra-
mitem individualmente.

Submeto esse encaminhamento ao Plenário.
Não havendo objeção, permaneçam como se 

encontram. (Pausa.)
Aprovado o encaminhamento.
Com a palavra V. Exª para concluir. 
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 

Presidente, concluindo...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-

sidente, não é para complicar, é para ajudar.
Eu tenho três projetos nessa linha, cujo Rela-

tor – de todos os três – é o Senador Pedro Taques. 
Como eu entendo o seu projeto, que é mais amplo do 
que cada um dos meus, eu me somo à sua posição 
e confio na relatoria do Senador Pedro Taques nos 
meus três projetos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente, nós estamos pagando o ônus, evidente-
mente, da pressa. Nós estamos acelerando. Se nós 
tivéssemos a oportunidade de discutir esses projetos 
na Comissão de Constituição e Justiça, certamente 
chegaríamos a uma eficiência superior.

No entanto, o momento exige – e V. Exª tem ra-
zão em procurar atropelar –, até porque nós temos que 
recuperar aquele prejuízo que acumulamos em razão 
da morosidade dos procedimentos. Esse projeto do 
Senador Pedro Taques foi apresentado em 2011, e nós 
tivemos, portanto, tempo de debatê-lo na Comissão de 
Constituição e Justiça, e não o fizemos.

Por essa razão, eu pondero ao Presidente Sar-
ney e ao Senador Inácio Arruda que considerem essa 
nossa posição. Não tivemos o tempo necessário para 
analisar, com o respeito que as propostas de V. Exªs 
merecem, essa matéria. E, para não cometermos um 
equívoco, nós as estamos rejeitando. E elas terão a 
oportunidade de serem submetidas ao Plenário do 
Senado e da Câmara dos Deputados para a sua apro-
vação, já que são matérias meritórias e que merecem 
consideração e respeito da Casa.

Portanto, Sr. Presidente, este é um momento cru-
cial para a vida do País; é a hora em que o Congresso 
Nacional tem que fazer a leitura correta desse mani-
festo e protesto que está sendo escrito nas ruas do 
Brasil. E, sem dúvida, a palavra “corrupção” tem sido 
a palavra mais pronunciada nas ruas do Brasil pelos 
jovens brasileiros, e o Senado Federal dá agora, nes-
te momento, uma resposta – insuficiente, é verdade 
–, mas um passo adiante, um avanço na direção das 
aspirações do povo brasileiro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM) – Sr. Presidente, se bem entendi, o Senador 
que foi designado por V. Exª como Relator da maté-
ria, Senador Álvaro Dias, se exime de dar parecer – e, 
portanto, favorável – às emendas apresentadas tanto 
pelo Senador José Sarney quanto pelo Senador Inácio 
Arruda por falta de tempo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Porque ele não teve condições de analisar o 
conteúdo das emendas, Senador Renan.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não, não, não.
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A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Foi isso que eu entendi.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não. Entendeu, mas não entendeu bem.

Eu só queria repetir o entendimento submetido 
ao Plenário.

Nós, em função da sugestão do Senador Hum-
berto Costa, consideramos que alguns projetos que 
estão tramitando não sejam anexados para que eles 
não morram, continuem vivos; possam, em outros mo-
mentos, ser analisados. Por isso, apenas, foi que o Se-
nador Alvaro Dias não deu o parecer em dois projetos 
que não são esses a que V. Exª se referiu.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Eu me referi às emendas do Senador José 
Sarney e do Senador Inácio Arruda. São duas emen-
das que o Relator não acatou e, pelo que ele próprio 
disse, não teve tempo de fazê-lo.

A emenda que o Senador Inácio Arruda apre-
senta, por exemplo, é para tornar crime hediondo não 
só o praticado pelo servidor público, pelo corrupto, 
mas também pelo corruptor. Eu considero a emenda 
importante.

Então, pergunto a V. Exª: vamos votar só porque 
temos que votar hoje?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não, não, não. É porque o parecer do 
Senador Alvaro Dias foi contrário, e nós vamos en-
caminhar na forma do parecer. É o que o Regimento 
manda que nós façamos.

O parecer do Senador Alvaro Dias é favorável ao 
Projeto de Lei do Senado nº 204, com três emendas 
que apresenta; é contrário às emendas do Senador 
José Sarney e do Senador Inácio Arruda. É o que es-
clareço na forma como foi requerida pela Senadora 
Vanessa Grazziotin.

Completada a instrução da matéria...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 

Presidente, eu já me inscrevo para discutir o mérito.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Também tenho que discutir, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Eu queria comunicar à Casa que estão 
inscritos os Senadores José Sarney, Aloysio Nunes 
Ferreira, Pedro Taques, Paulo Davim, Mário Couto...

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Solicito minha inscrição, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... Rodrigo Rollemberg, Randolfe Ro-
drigues, Lúcia Vânia e Humberto Costa.

Completada a instrução da matéria, passa-se à 
apreciação.

Coloco o projeto em discussão. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador José Sarney.
Antes, porém, de conceder a palavra ao primeiro 

orador inscrito, eu, pela ordem, ouço o Senador Iná-
cio Arruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, é evidente que as circunstâncias 
é que estão nos conduzindo e o Relator foi também 
submetido a essa realidade. Nós estamos tratando 
dessas matérias há um período bastante longo. Acho 
que, desde 2008, 2009, 2010, esses temas são trata-
dos no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto 
como no Senado.

Eu propus que no art. 212, §4º, do Código Penal, 
nós fizéssemos como se estivéssemos ampliando um 
rol, incluindo nesta matéria o Poder Judiciário, o Mi-
nistério Público, o Congresso Nacional, as suas duas 
Casas, a Assembleia Legislativa do Estado, a Câmara 
Legislativa do Distrito Federal e a Câmara Municipal; 
ministros e conselheiros de tribunais de contas, pre-
sidente e vice-presidente da República, governador e 
vice-governador, prefeito e vice-Prefeito, ministros de 
Estado, secretários executivos, secretários nacionais 
equivalentes, secretários estaduais, distritais e muni-
cipais, dirigentes máximos de autarquias; fundações 
públicas e empresas públicas e sociedades de econo-
mia mista; e comandante das Forças Armadas. É uma 
busca de nós fazermos algo que trabalhe com todo o 
rol de agentes públicos que têm altas responsabilida-
des, porque essa é uma questão central.

O Relator está premido por essa realidade. Nós 
poderíamos, na tentativa de contribuir, em vez de fa-
zermos a emenda substitutiva global, destacarmos 
pontos da emenda que ampliam o leque de crime he-
diondo para esse conjunto que é muito importante e 
que trata, evidentemente, do corrupto e do corruptor. 
Eu compreendo bem e estou de acordo com a pro-
posta do Senador Pedro Taques, que eu acho que é 
absolutamente correta.

(Soa a campainha.) 

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PC do B – CE.) 
– As demais também são justas. Não há nenhuma 
razão para nós, digamos assim, tratarmos diferente. 
Apenas a oportunidade nos oferece este momento. 
Então, vamos tratar. 

Então...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Eu queria dizer a V. Exª que...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PC do B – CE.) – 

... eu quero ouvir, ou se eu posso tratar com o Relator, 
se V. Exª abre essa exceção, para que a gente discuta 
aqui com o Relator, brevemente – que o tempo não nos 



40008 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013

atropele aqui –, para examinar com o Relator se ele 
pode absorver parte da emenda, ao invés da emenda 
substitutiva global, que seria substituir todo o projeto 
do Senador Pedro Taques por uma outra emenda. En-
tão, ao invés disso, enquanto há o debate, permitir que 
tratemos com o Relator essa questão. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria dizer a V. Exª que a Casa com-
preende as razões que V. Exª acrescenta neste debate 
e nesta discussão. Mas nós vamos ter oportunidade 
de apreciá-las por ocasião da votação das emendas, 
que, certamente, serão destacadas. Mas o importante 
é a gente seguir a discussão da matéria.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PC do B – CE) – 
Se o Relator já absorver, Sr. Presidente, facilita e muito.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não, nós vamos submeter à votação. 
Esse é um dos problemas. O Parlamento caminha mais 
facilmente pelo consenso e pelo entendimento . Algu-
mas matérias têm um obstáculo óbvio e, dificilmente, 
caminham normalmente. Nesses momentos, elas pre-
cisam caminhar. É muito importante que isso aconteça.

Eu concedo a palavra ao Senador José Sarney.
Com a palavra V. Exª, para discutir a matéria.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras e Srs. Senadores, quero, de início, mani-
festar meu total apoio ao projeto do Senador Pedro 
Taques. A ele quero ajuntar mais uma das aspirações 
do povo brasileiro, que é a inconformação, em face 
dos números terríveis que nós apresentamos, perante 
o mundo, a respeito dos homicídios. 

O Brasil, hoje, tem a vergonhosa posição de ser 
o país, no mundo, que tem o primeiro lugar em maté-
ria de homicídios. São 51 mil homicídios por ano. Em 
segundo lugar vem a Índia, com 40 mil homicídios por 
ano. Isso são números absolutos. Só que o Brasil tem 
200 milhões de habitantes, a índia tem 1.100 bilhão 
de habitantes.

Na pesquisa feita pelo Instituto Sangari e publica-
da recentemente, ele pergunta aos brasileiros: quem 
tem medo de ser assassinado? Setenta e oito por cen-
to da população brasileira disse que sai de casa com 
medo de ser morta ou de ser assaltada.

Então, se nós temos essa oportunidade de con-
siderar crime hediondo, como eu acho que é justo, os 
da Administração Pública, como é que nós não temos 
condições de incluir na relação de crimes hediondos os 
crimes contra a vida, e em primeiro lugar o homicídio? 
Não há coisa mais grave, em matéria que nós temos 
de crimes, do que o de homicídio. Ele liquida com a 
vida, que é a grande graça que todos nós temos. Nós 
não podemos nem condenar os que estão cometendo 

crimes hediondos, porque se eles forem mortos, não 
terão a sanção da Justiça.

E eu vejo, Sr. Presidente, como a vida no Brasil, 
hoje, está sendo considerada uma coisa secundária. 
Isso não é uma questão minha deste instante. Todo 
o Senado é testemunha de que eu venho com essa 
bandeira há mais de 20 anos, querendo que não se 
tenha no País isto que se tem: a vergonhosa situação 
dos criminosos de morte serem soltos imediatamente, 
as famílias das vítimas ficarem olhando, a sociedade 
ferida com isso.

Isso foi feito durante o regime autoritário no Bra-
sil, para salvar um delegado arbitrário, que se chama-
va Fleury. Pois é a única lei que subsiste até hoje, no 
Brasil, que não foi revogada. Nem na Constituinte ela 
conseguiu passar, e continuamos com essa crise de 
ver todo mundo, os sujeitos serem submetidos a júri e 
defenderem-se soltos, porque a partir daí, sendo solto, 
o advogado não tem interesse em apressar o proces-
so, porque o seu cliente está solto, e o juiz não tem 
a prioridade, porque também o criminoso está solto.

E eu ouço aqui, com a maior tristeza – perdão, 
Senador Alvaro Dias, mas eu acho que V. Exª disse 
uma coisa que eu acho que não pode. Nem os jovens 
que estão na rua jamais diriam isto, que é inadequado 
colocar num projeto que homicídio é crime hediondo. 
Ora, se o Senado diz que é inadequado... Contra a 
vida humana! 

Eu quero relacionar, como o Senador Pedro Ta-
ques colocou, apenas na Lei de Crimes Hediondos, 
que diz: Lei nº 8.072 – Lei dos Crimes Hediondos. Eu 
incluo na relação dos crimes hediondos o homicídio 
simples e suas formas qualificadas. Muitas dessas 
formas qualificadas já são tidas como homicídio he-
diondo. Mas o homicídio simples, também, que rouba 
uma vida, como vamos deixar? Em que isso pode ferir, 
em que pode desfigurar o projeto? Nós vamos acres-
centar muito mais. 

Nós não estamos votando essa lei só por causa da 
Administração Pública, que é um crime que não aceita-
mos, que colocamos como hediondo. Mas, também, por 
que dizer que é inadequado um crime contra a vida?

Isso é um absurdo! Ninguém se conformará com 
isso. Se 78% da população brasileira dizem que vivem 
com medo de serem mortos, nós colocarmos que esse 
é um crime hediondo, e se diz que é inadequado co-
locar isso numa lei; se se perguntar para a juventude 
que está na rua, ela vai aplaudir que essa lei tenha 
possibilitado acrescentar mais essa parte da legisla-
ção brasileira.

Portanto, eu apelo aos Srs. Senadores. Nós não 
vamos desfigurar o projeto do Senador Pedro Taques, 
mas acrescentar-lhe uma conquista também maior 
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do povo brasileiro, para que ele se sinta mais seguro, 
porque quem matar agora sabe que está cometendo 
um crime hediondo.

É o apelo que faço ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AP) – Concedo a palavra ao Senador Aloysio 
Nunes Ferreira.

Tem a palavra V. Exª, para discutir a matéria.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Para discutir. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Senadores, no início da sessão 
de hoje, o Presidente José Sarney me deu a honra de 
poder subscrever, junto com ele, emenda que acres-
centa ao rol dos crimes hediondos o homicídio sim-
ples – dito simples, porque não há homicídio simples.

Subscrevi, Sr. Presidente, com muita honra, com 
muita convicção, e o fiz porque considero que tirar a 
vida de uma pessoa, de um ser humano é mais grave 
ainda do que fraudar uma licitação pública. 

São dois valores que nós estamos sopesando: 
um valor que defende a sociedade, a moralidade; que 
defende o sentimento comum do homem probo, do 
homem honesto, do bom pai de família, que quer que 
a Administração do seu País seja tratada com serie-
dade, com probidade, para que os impostos que ele 
paga sejam bem empregados; e o outro valor é o va-
lor absolutamente incomensurável da vida humana.

Não são incompatíveis as duas proposições, por-
que se trata da mesma matéria. E qual é a matéria? É 
a Lei nº 8.072, que tipifica os crimes hediondos.

Ora, o Senado e o Congresso, tantas e tantas 
vezes, de tal forma, repetidamente, que fez disso uma 
rotina, mistura na mesma medida provisória temas 
os mais díspares. Não me refiro apenas às emendas 
parlamentares, mas à própria origem, Sr. Presidente.

Nós temos hoje, por exemplo, tramitando no Con-
gresso uma medida provisória que trata de cartão de 
crédito, de concessão de subsídios aos usineiros e 
plantadores de cana do Nordeste e de uma mágica 
contábil com as receitas provenientes de Itaipu. Na 
mesma medida provisória há três matérias distintas.

E, aqui, nós estamos tratando exatamente da 
mesma matéria: a modificação da Lei dos Crimes 
Hediondos, para abrigar nela tanto os crimes de cor-
rupção contra a Administração, quanto o homicídio – 
perdoem-me – simples, pois o homicídio qualificado 
já é um crime hediondo.

Não há, dizia o Presidente Sarney, na sua cruza-
da já de muito tempo em defesa do agravamento das 
penas para o homicídio, crime mais grave que esse. 
Não há crime mais grave. E a sociedade percebe o 
crime de homicídio como um crime de uma gravidade 
incomensurável. Até mesmo os estatísticos, aqueles 

que se preocupam com a mensuração da violência, 
qual é o crime que tomam como o parâmetro da vio-
lência de uma sociedade? Exatamente o homicídio, o 
número de homicídios por mil habitantes.

Então, o que podemos fazer hoje, aqui, é san-
cionar algo que é, este sim, o sentimento difundido na 
totalidade do povo brasileiro. É um sentimento mais do 
que brasileiro, é um sentimento universal.

Agora, quero dizer também, Sr. Presidente, que 
eu compreendo a posição do Senador Alvaro Dias. 

Alguém, um parlamentar sério, dedicado ao seu 
mister, que estuda na minúcia as matérias que são 
entregues à sua relatoria, é chamado a relatar, apre-
sentar o parecer que já havia apresentado ao projeto 
de autoria do Senador Pedro Taques, e aqui se vê a 
braços com uma montanha de projetos para relatá-los 
todos ao mesmo tempo, sem ter tido tempo sequer de 
ler alguns deles.

Aí, Sr. Presidente, não há como fugir à constata-
ção de que estamos nos aventurando a legislar sem 
a devida reflexão, para atender ao chamado clamor 
das ruas.

A Presidente Dilma suscitou o tema do crime he-
diondo para corrupção, disse ela ‘corrupção dolosa’, 
como se corrupção houvesse que dolosa não fosse. 
Isso foi suficiente para que colocássemos na Ordem 
do Dia esse projeto e os demais que foram apensados 
e depois desapensados a ele. 

Nessas condições, Sr. Presidente, compreendo a 
enorme dificuldade que teve o meu Líder Alvaro Dias 
ao fazer o seu relatório. 

E peço licença, Líder, eu que sou seu liderado 
ainda hoje, para dissentir do seu parecer no que toca 
à emenda apresentada pelo Senador José Sarney.

Se V. Exª puder refletir no curso desse debate e 
puder se somar a nós, V. Exª estaria completando um 
trabalho bem feito em circunstâncias dificílimas. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Alvaro Dias, V. Exª é o relator 
da matéria e a qualquer momento V. Exª pode falar, 
se assim desejar.

Com a palavra V. Exª.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como 

Relator. Sem revisão do orador.) – Até o microfone está 
falhando, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Senadores e Senadoras, entendo 
que, do ponto de vista da técnica legislativa, é ques-
tionável o acolhimento da proposta de emenda do 
Senador Sarney. Mas, quanto ao mérito, é possível; 
certamente, mais do que possível. Do meu ponto de 
vista, é inquestionável o mérito da proposta, porque 
faz parte da corrente daqueles que advogam rigor 
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maior contra o crime em qualquer circunstância, rigor 
máximo. Exatamente, como forma de desestimular a 
criminalidade crescente no País, não só para atender 
o clamor popular das ruas, porque eu creio ser da na-
tureza do nosso mandato interpretar as aspirações po-
pulares, independentemente do exercício da pressão 
que, eventualmente, possa ocorrer. 

Dessa forma e, evidentemente, pedindo a compre-
ensão do autor da proposta, o Senador Pedro Taques 
– porque o seu objetivo era específico, era legislar em 
relação à corrupção na Administração Pública; esse foi 
o propósito do Senador Pedro Taques, ao apresentar 
essa proposta em meio a escândalos de corrupção 
que explodiram no País, no decorrer do ano de 2011, 
escândalos na Administração Pública – por essa razão, 
fazendo um apelo à compreensão do Senador Pedro 
Taques e em respeito às ponderações do Senador 
Sarney e do meu companheiro Aloysio Nunes, meu 
Líder, Líder do meu partido, pela sua competência e 
sensibilidade social, em nenhum momento me arrepen-
di de ser seu seguidor, especialmente quando se trata 
do campo jurídico, eu vou acolher, Sr. Presidente, na 
matéria esta emenda proposta pelo Presidente José 
Sarney. Em que pese o fato de já existir em parte o 
atendimento ao seu objetivo na legislação vigente, eu 
creio que o que abunda não prejudica.

Certamente, a emenda proposta pelo Senador 
Sarney vem fortalecer o propósito daqueles que dese-
jam para o País uma legislação a mais rigorosa possí-
vel para desestimular a criminalidade. 

Portanto, a minha homenagem ao Presidente 
Sarney e o acolhimento da sua emenda.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Sarney, pela ordem, con-
cedo a palavra a V. Exª.

O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
quero, em primeiro lugar, agradecer ao Senador Alvaro 
Dias pela sua compreensão, mas quero falar mais aqui 
para tranquilizá-lo sobre a técnica jurídica. 

O Projeto do Senador Pedro Taques diz o seguinte:

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho 
de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos), passa a 
vigorar acrescida do seguinte inciso VIII: 
“(...) VIII – concussão (art. 316, caput), corrup-
ção passiva (art. 317, caput) e corrupção ativa 
(art. 333, caput)”.

Então nada impede, jurídica e tecnicamente, que 
se inclua o art. do homicídio simples e suas formas na 
forma o art. 121, caput e § 2º, I, II, III, IV e V. 

Nós não estamos reformando o Código Penal, 
mas incluindo mais um crime entre os crimes hedion-

dos. É isso o que o Senador Pedro Taques fez. O que 
estamos fazendo é acrescentando mais isso. 

Até, se o Senador Pedro Taques quisesse acres-
centar “concussão, corrupção passiva, corrupção ativa 
e homicídio” ao art. 121, estaríamos com o objetivo 
alcançado. V. Exª fique tranquilo que não está sen-
do rompida nenhuma técnica jurídica. Nós estamos 
usando o mesmo caminho que foi usado pelo Sena-
dor Pedro Taques. 

Quero dizer a V. Exª que eu tive o cuidado, quan-
do aqui cheguei, antes de apresentar a emenda, de 
me dirigir, primeiramente, ao Senador Pedro Taques. 
Ele me disse que concordava com a emenda que eu 
apresentasse. 

Depois, falei com o Senador Aloysio que, da mes-
ma maneira, me incentivou, porque, com seu apoio, eu 
fiquei incentivado a apresentar a emenda. Em seguida, 
falei com o Senador Alvaro Dias. Todos concordaram.

Depois eu não sei por que, inexplicavelmente, 
se colocou isso, Senador Alvaro Dias. Peço até que 
nos Anais isso seja riscado. Se amanhã chegarmos a 
achar que o Senado disse ser inadequado considerar 
homicídio crime hediondo, será algo que ficará muito 
mal para todos nós e para esta Casa. 

Assim, Sr. Presidente, quero agradecer ao Sena-
dor Alvaro Dias, ao Senador Pedro Taques, ao Senador 
Aloysio Nunes e ao Senador Eunício, que assinaram 
comigo essa emenda, pelo apoio que nós tivemos. 

Espero que o Senado todo compreenda que essa 
luta que estou fazendo não tem a natureza de retirar 
qualquer coisa jurídica. É uma luta de tantos anos, Sr. 
Presidente! Eu estou apenas aproveitando, por quê? 
Vejo que os meus projetos que estão circulando sobre 
isso não andam; no entanto, neste momento aqui, nós 
aproveitamos e fazemos. E o povo brasileiro vai ficar feliz 
com isso. Foi meu primeiro discurso na legislatura em 
vários. Estou com um pronto para fazer a esse respeito.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria (...)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pre-
sidente, apenas...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – (...) antes de conceder a palavra ao 
Senador Alvaro Dias, eu queria dizer a V. Exª que, 
ontem, no discurso que nós tivemos oportunidade de 
fazer, nós defendemos a urgência para votação do 
seu projeto, exatamente, que encaminha essa ques-
tão, porque, sem dúvida, essa é uma das causas da 
impunidade no Brasil.

Aquele que atenta contra a vida responde em li-
berdade. Isso é uma das distorções, e nós não pode-
mos permitir que essas coisas continuem.

Senador Alvaro Dias.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 
revisão do orador.) – Presidente, apenas corrigir um 
equívoco cometido pelo Presidente Sarney. Até o Pre-
sidente Sarney comete equívocos. Embora sua longa 
trajetória, itinerário percorrido, itinerário tortuoso per-
corrido, comete alguns equívocos.

Nós não afirmamos que é inadequado conside-
rar o crime simples hediondo, apenas dissemos que 
tínhamos dúvidas sobre a conveniência de tratar dessa 
matéria no projeto do Senador Pedro Taques. Isso é 
diferente, tanto é que quando rejeitamos, da tribuna, 
a emenda do Presidente Sarney, afirmamos que ela 
poderia ser discutida e tratada em outro projeto de lei.

De qualquer maneira, Sr. Presidente, isso está 
resolvido. Eu vejo que há consenso e o Presidente 
Sarney terá, aqui, apoio à sua emenda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Sem 
revisão do orador.) – Também quero cumprimentar o 
relator pela acolhida da emenda do Senador Sarney e 
dizer que, parcialmente, também nós estamos de acor-
do com emendas apresentadas pelo Senador Alvaro 
Dias, que nos atendem. Eu acho que isso é importante 
para nós afunilarmos a matéria. 

Então, eu acho que as emendas do Senador 
Alvaro Dias, juntamente com o acolhimento da emen-
da do Senador Sarney, permitem que a gente vote. A 
matéria vai à Câmara e nós vamos ter oportunidade 
de, estando tudo apensado na Câmara, porque tam-
bém vai ser apensado aos que estão lá, ter um debate 
que não vai terminar aqui. Nós vamos fazer a nossa 
obrigação, cumprir a nossa obrigação, mandamos à 
Câmara e, evidentemente, frente ao que está sendo 
discutido na Câmara, talvez a palavra final tenha de 
ser do Senado, num retorno que eu espero seja breve, 
para tratarmos dessa questão. 

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Pedro 
Taques.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, inicialmente, eu gostaria de concor-
dar – não que isso se fizesse necessário, porque é re-
gimental – e revelar à sociedade brasileira que existem 
outros projetos, aqui, da mesma envergadura. 

Projetos de S. Exª, o Senador Wellington Dias, 
do Senador Humberto Costa, projeto do Senador Lo-
bão, do Paulo Davim, são projetos que, de alguma 

maneira, falam, se comunicam com este Projeto 204. 
Por honestidade parlamentar, Senador Paulo Paim, 
por honestidade parlamentar, honestidade legislativa, 
eu tenho de dizer isso. Existem outros projetos. Esse 
é o primeiro ponto. 

Segundo ponto: não há, Sr. Presidente, aqui uma 
legislação de emergência; não há uma inflação legis-
lativa. Este projeto não foi apresentado em razão dos 
eventos que ocorrem no Brasil há 20 dias. Este projeto 
é de 2011. Portanto, eu não poderia ser Bidu, mãe Di-
nah, Walter Mercado, adivinho, para saber, em 2011, 
o que ocorreria em 2013. Eu não saberia disso. 

Este projeto já tinha parecer do Senador Alvaro 
Dias há mais de um ano, há mais de um ano. 

Por oportunidade e conveniência, não houve a 
colocação deste projeto para votação na CCJ. Isso faz 
parte do processo legislativo, a chamada oportunidade 
e conveniência, que recebe o nome de discricionarie-
dade política. Isso faz parte do processo legislativo. O 
não projeto, a não votação do projeto faz parte, sim, 
da nossa atuação. 

Quero louvar a colocação deste projeto em vo-
tação neste momento. Muito bem. 

O que significa hediondo? Hediondo é nojento, 
sórdido, que dá vontade de vomitar. É isso que signi-
fica hediondo. Eu tenho absoluta certeza de que até 
numa leitura constitucional não existe nada mais no-
jento do que você retirar a vida de um seu semelhante. 
Não existe nada mais nojento do que isso, porque a 
Constituição, em primeiro lugar, protege a vida, depois 
a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade 
– a propriedade. A vida é o bem mais precioso que 
nós temos. 

No entanto, eu citei o Senador Wellington, que 
tem um projeto muito importante sobre esse tema, 
muito importante. 

A vida, Senador Sarney, é – concordo com V. 
Exª – o bem mais precioso que nós temos. No entan-
to, todavia, contudo – aquela adversativa, e V. Exª é 
um acadêmico, aquela adversativa – este projeto trata 
de crimes contra a Administração Pública, os crimes 
contra a Administração Pública. 

Homicídio simples, no Brasil, como se pudesse 
ser denominado de simples você retirar a vida de um 
semelhante, no projeto que nós estamos a tratar, na 
comissão especial, presidida pelo Senador Eunício, 
homicídio, nós vamos retirar esse adjetivo do homicí-
dio, esse predicativo do sujeito do homicídio, vamos 
retirar. Ele não é simples, e nós vamos, sim, aumentar 
a pena mínima do homicídio para oito anos.

V. Exª tem razão. Concordo com V. Exª. No entanto, 
neste projeto, Presidente, homicídio não calha à fivele-
ta. Não cabe homicídio aqui. Então, expressando a V. 
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Exª o meu respeito, concordando que nós temos hoje 
uma praga na sociedade brasileira – 50 mil pessoas, 
51 mil pessoas morrem –, retirar uma vida é ofender 
toda a humanidade. V. Exª sabe disto: retirar uma vida 
é ofender toda a humanidade.

Muito bem. Não concordo com o autor do projeto, 
mas o relator já concordou. Eu não concordo.

Eu quero dizer, por honestidade, Sr. Presidente, 
que, quando o Presidente Sarney aqui chegou, ele foi 
o primeiro a conversar comigo. Ele disse exatamen-
te isso, e eu disse “concordo com isso”. No entanto, 
Presidente Sarney, a vida é uma metamorfose. Só os 
loucos não mudam de opinião. E eu refleti a respeito 
disso. Do instante em que o senhor dali saiu, eu refle-
ti a respeito disso. E quero confessar ao senhor que, 
na minha reflexão – lembrando aqui Raul Seixas, em 
homenagem aos baianos –, eu mudei a minha opinião 
a respeito disso, e não tenho nenhuma vergonha de 
mudar de opinião. Nenhuma vergonha. Isso faz parte da 
honestidade parlamentar. Eu quero dizer a V. Exª que 
eu refleti melhor sobre isso. Refleti melhor. Não cabe 
aqui, ao menos a meu juízo, e eu não sou o dono da 
verdade aqui, Sr. Presidente. Não sou o dono da verda-
de, não sou aqui, e essa verdade absoluta não existe.

Muito bem. O que significa colocar corrupção 
como crime hediondo? Qual é a consequência disso? 
Nós precisamos saber, a sociedade brasileira precisa 
saber qual é a consequência disso. A Lei de Crimes 
Hediondos é a Lei nº 8.072, de 1990. Existem muitas 
críticas a essa lei, como a de não ter diminuído a cri-
minalidade. Existem muitas críticas, sim, a essa lei. 
Nós temos que dizer isso.

Quais são os crimes hoje ditos hediondos? Pri-
meiro, homicídio, quando praticado em atividade típica 
de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só 
agente; homicídio qualificado, que, em razão da morte 
da atriz Daniella Perez, a sua mãe reuniu um número 
de assinaturas – projeto de iniciativa popular –, e a 
Câmara dos Deputados aprovou, aqui foi aprovado, e 
nós mudamos, o Parlamento brasileiro mudou.

E continuo: latrocínio, Sr. Presidente; extorsão 
qualificada pela morte; extorsão mediante sequestro; 
estupro; estupro de vulnerável; epidemia com resultado 
morte; falsificação;, corrupção; adulteração; alteração 
de produto destinado a fins terapêuticos ou medici-
nais. Esses são os crimes hediondos. E, no parágrafo 
único, também é crime hediondo genocídio, tentado 
ou consumado.

Muito bem. Eu apresentei esse projeto com a 
seguinte finalidade. O Código Penal, a parte especial 
do Código Penal é de 1940, em que estabelece os 
crimes. E nós fizemos um requerimento. O Senador 
Sarney concordou com esse requerimento e constituiu 

uma comissão de juristas para mudar o Código Penal. 
Essa comissão apresentou um relatório e, ali, a pena 
de homicídio foi aumentada.

No entanto, o nosso Código de 1940, Sr. Presi-
dente, é um código que adota o Direito Penal de cunho 
liberal. O que significa Direito Penal de cunho liberal? 
É um Direito Penal copiado do Direito Penal francês 
do século XIX. Este Direito Penal protege bens indi-
viduais – bens do José, bens do Pedro, da Maria, do 
Roberto, bens que pertencem a um cidadão. É um Di-
reito Penal de cunho individual. Protege bens da vida 
que pertencem a um só cidadão.

Hoje se fala de um Direito Penal não de cunho 
individual, mas um Direito Penal que protege bens 
metaindividuais, bens coletivos, bens que pertencem 
a toda a sociedade, bens difusos. Exemplo disso: a 
corrupção. Qual é a vítima da corrupção? A corrupção 
não tem como vítima o José, o Pedro, o Rafael, a Ma-
ria, o Adelino. Todos nós somos vítimas da corrupção.

A corrupção mata pessoas na porta dos hospitais. 
A corrupção mata pessoas nas estradas, em razão de 
estradas malfeitas. A corrupção rouba o futuro de uma 
geração de brasileiros por falta de uma escola pública 
de qualidade. Nós todos sabemos disso. Não é possível 
nós identificarmos as vítimas da corrupção. Por isso, 
corrupção tem que ser crime hediondo.

Sr. Presidente, permita-me uma digressão maior. 
Nós temos que fazer uma reflexão nesta Casa por que 
a sociedade brasileira tolera a corrupção. Será que o 
brasileiro nasce corrupto? Será que, quando o esper-
matozóide do brasileiro fecunda o óvulo, no fenômeno 
da nidação, criando o zigoto, ali já existe uma carga 
genética do corrupto? Absolutamente. O brasileiro não 
nasce corrupto. A genética não chega a esta conclu-
são, Senador Moka.

Por que o brasileiro é corrupto, então, se não é 
geneticamente corrupto? Será que o brasileiro, a so-
ciedade é corrupta em razão da nossa história, porque 
os portugueses nos descobriram e para cá, a partir de 
1934, mandaram criminosos, Senador Sérgio Souza? 
Em absoluto.

A Austrália nasceu de uma penitenciária da In-
glaterra e os criminosos que foram para lá eram bem 
piores do que os criminosos que vieram para cá, a 
partir de 1934.

Nós não somos geneticamente corruptos; nós 
não somos historicamente corruptos; nós somos cul-
turalmente corruptos, porque nós entendemos que 
a coisa pública é coisa de ninguém, quando a coisa 
pública pertence a todos nós. Daí república; daí cor-
rupção deve ser, sim, crime hediondo. E qual é a con-
sequência disso, Sr. Presidente? E já encerro. A pri-
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meira consequência de nós equipararmos corrupção 
a crime hediondo:

1) os crimes serão insuscetíveis de anistia, 
graça, indulto e fiança;
2) a pena será cumprida em regime inicial-
mente fechado;
3) a progressão de regime só será possível 
após o cumprimento de 2/5 da pena, se o 
apenado for primário, e de 3/5, se reincidente.

Será cabível prisão temporária no prazo de 30 dias.
Aumenta-se a pena da quadrilha ou bando for-

mado para a prática desses crimes que passará a ser 
de 3 (três) a 6 (seis) anos.

Fica possibilitada a redução de 1 a 2/3, em caso 
de delação premiada.

Muito bem, são essas as consequências.
Este projeto não é o melhor do mundo. Eu quero 

revelar isso, Sr. Presidente. Ele não é o melhor projeto.
O Senador Humberto Costa – é bom que se diga 

– tem um projeto interessante que trata do processo 
para o julgamento da corrupção. É muito interessante 
o projeto!

O Senador Wellington tem um projeto também 
que fala da Lei de Licitações. Isso é muito importante!

Existe um projeto que, parece-me, foi apresentado 
pelo Poder Executivo ainda no governo Lula, relatado 
pelo Senador Ricardo Ferraço. É muito bom esse projeto! 
Aliás, foi uma determinação da OCDE; foi uma determi-
nação da OCDE em razão de tratados internacionais 
de que a República Federativa do Brasil é signatária.

Por isso, eu peço a aprovação deste projeto.
Não é o melhor projeto do mundo, não é uma 

legislação de emergência.
Encerro dizendo, Sr. Presidente, que não é a quan-

tidade de pena que faz com que o cidadão deixe de 
praticar o crime; não é a quantidade de pena, mas é a 
certeza de que ele será punido. E, infelizmente, no Bra-
sil, nós não temos essa certeza. Daí a importância, Sr. 
Presidente – e já encerro, agora sim –, de nós votarmos 
a PEC nº 15, do Senador Ferraço, do Senador Aloysio.

Essa PEC é muito importante para que nós pos-
samos dizer à sociedade brasileira – e ela tem o direito 
de ouvir isso – que o Congresso Nacional, que esta 
Casa está preocupada, sim, com a nossa atuação, 
mas que estamos preocupados com o Poder Judiciá-
rio, que demora para julgar. Um processo demora em 
média aqui dez anos; em alguns países, são apenas 
oito meses – oito meses!

Muito obrigado.
Eu peço aos Pares a votação favorável deste 

projeto. Eu não tenho a verdade absoluta, senhores. 
Esta verdade absoluta não existe, mas este projeto 

pode ser um dos instrumentos. Ele não vai resolver o 
problema da criminalidade no Brasil, não vai resolver 
o problema da corrupção no Brasil, mas é um instru-
mento para que nós possamos ter uma sociedade mais 
justa, mais livre e mais solidária.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Paulo 
Davim.

Com a palavra, V. Exª, para discutir a matéria.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
Srªs Senadoras, eu acho este tema extremamente rele-
vante. Acho que esta Casa, em hipótese alguma, poderia 
se omitir em um momento como este, em que o Brasil 
ouve o brado retumbante das ruas e o clamor incansável 
e corajoso do nosso povo. E, dentre esses clamores, ele 
pede um país mais honesto, pede um país mais justo.

Esta matéria que ora apreciamos é uma matéria 
que, na minha avaliação, a despeito de sua importância 
e de seu alcance, precisaria de um debate mais aprofun-
dado, é uma matéria que precisaria ser mais bem ela-
borada. Deveríamos ouvir, refletir, adicionar sugestões, 
subtrair outras, quem sabe, porque o objetivo desta Casa 
é apresentar o instrumento mais duradouro possível; não 
podemos nos dar ao luxo de apresentar leis descartáveis.

Mas eu compreendo, Sr. Presidente, a emergên-
cia das circunstâncias, eu compreendo o contexto em 
que vivemos e, por isso mesmo, eu acho necessário 
votarmos e aprovarmos a matéria proposta pelo Se-
nador Pedro Taques.

Eu também me preocupo com isso. Eu não sou 
advogado, eu não sou operador do Direito, eu sou 
médico e acompanho diuturnamente o sofrimento 
do nosso povo, do pobre povo brasileiro que agoniza 
nos corredores abarrotados dos hospitais públicos. 
Eu acompanho o sofrimento de pobres, homens e 
mulheres, adultos e crianças, que buscam a solução 
do seu problema no serviço público de saúde e não 
conseguem obter esse tratamento porque as verbas 
foram desviadas. E os desvios dos recursos públicos 
da saúde são crimes impiedosos, são crimes que me-
recem ser repugnados, e são repugnantes, porque 
são crimes difusos. As verbas que são desviadas da 
saúde vão comprometer anônimos, vão ceifar vidas 
de milhares de brasileiros que aquele autor do crime 
sequer conhece e, por isso, não dá direito de defesa 
à vítima. São pessoas que moram nas periferias das 
grandes cidades, dos grandes centros; são pessoas 
que estão nos mais longínquos rincões do Brasil e que 
não são alcançados com justiça pelos olhos do Poder 
Público. Estão vulneráveis, portanto, a inescrupulosos 
que desviam recursos da saúde, ficando submetidos 
a um sofrimento inimaginável.
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Cada vez que se desviam recursos públicos está se 
condenando um brasileiro à morte, está se tirando o direito 
de um brasileiro ser submetido a uma sessão de hemodi-
álise, a uma cirurgia, à colocação de uma prótese, a um 
remédio, enfim, a qualquer tratamento que ele merece.

Portanto, Sr. Presidente, eu acho que quem come-
te desvios de recursos públicos deve, sim, ser tratado 
como criminoso, e esse crime deve estar contemplado 
na legislação que dispõe sobre os crimes hediondos.

E foi por isso, testemunhando essa verdade nua e 
crua, cruel e impiedosa dos hospitais e serviços públi-
cos do meu Brasil, que apresentei em 2011 um projeto 
de lei com teor semelhante. É claro que eu reconheço 
que o projeto do Senador Pedro Taques é até mais 
abrangente, mas fui levado pela indignação e pela re-
volta de assistir tanta injustiça. Isso me inquietou e me 
levou a uma indignação que foi maior do que a minha 
capacidade de resistência e, embora não sendo um 
operador do Direito, mesmo assim, tomei a iniciativa 
de apresentar esse projeto de lei.

É um projeto simples, que altera o art. 1º, apresen-
ta uma sugestão do inciso VII, colocando e dispondo 
sobre os crimes praticados em prejuízo de patrimônio, 
recursos, valores e bens públicos destinados ao serviço 
da saúde pública como crimes hediondos. Exatamente 
por isto: por ser um crime difuso, um crime que não dá 
à vítima nenhum direito a reação ou defesa.

Por isso, Sr. Presidente, eu faço questão de re-
gistrar essa minha indignação e, sobretudo, ressaltar 
a importância de uma legislação dura para combater 
a corrupção no Brasil. O Brasil só será um País justo, 
nós só seremos verdadeiramente republicanos, na 
hora em que nós tivermos coragem de fazer o enfren-
tamento contra a corrupção neste País.

Quero, desde já, externar o meu total apoio à 
matéria que nós estamos apreciando.

Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Mário Couto. 

(Pausa.)
Com a palavra, V. Exª, para discutir a matéria 

(Fora do microfone.).
Com a palavra V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a matéria 

que se vota hoje é uma matéria das mais relevantes 
que vou votar durante minha vida pública.

A revista Veja, uma das mais lidas neste País, traz 
na sua capa: “Edição Histórica”. Embaixo, ela diz: “Os 
sete dias que mudaram o Brasil”. Uma jovem de mais ou 
menos 25 anos de idade, com uma Bandeira brasileira 

cobrindo seu corpo e as palavras que sempre emocio-
nam qualquer cidadão brasileiro na Bandeira do Brasil: 
“Ordem e Progresso”. Exatamente o que falta neste País 
no momento por que passamos: a ordem e o progresso. 

Quando folheio a revista, há uma série de núme-
ros pesquisados pela própria revista, e o que chama a 
atenção, Pátria amada, são exatamente os das princi-
pais bandeiras das manifestações, meu caro e eterno 
Presidente José Sarney. A maior reivindicação da po-
pulação brasileira nas ruas é preciso ser dita aqui nesta 
tribuna. Corrupção: 53% – é a primeira, meu grande 
Líder, Pedro Simon; não canso de dizer que sou seu 
fã –; depois, vem a PEC nº 37, que tentaram empurrar. 
E, se esta manifestação não está nas ruas, esta PEC 
provavelmente seria aprovada porque o Governo tem 
a maioria tanto na Câmara quanto no Senado, e seria 
uma aberração histórica para esta Pátria. Melhoria na 
educação: 45%; saúde: 38%; e, por fim, a prisão dos 
políticos envolvidos por corrupção. 

Brasil, o problema, Brasil, não é aprovar uma lei 
que determine uma condenação mais forte para os cor-
ruptos; o problema é o cumprimento desta lei, Brasil. 
Eu, ainda ontem, aqui no meu pronunciamento, falei da 
diferença entre um pecador corrupto privilegiado, rico, 
político, e falei de uma pessoa pobre. Aí está a grande 
diferença. É que o político rico, com prestígio e com o 
Governo, pode ter a lei que tiver, não vai preso neste 
País. Essa é a grande realidade, Brasil. As provas estão 
aí. As provas estão aí, meu querido Renan Calheiros. 
Quantos políticos corruptos, condenados pela Justiça, 
estão presos nesta Pátria hoje? Citem um! Prenderam 
o Arruda, porque não era do PT; prenderam o Maluf, 
porque não era do PT. Citem-me um do PT que esteja 
preso, só um. Esse é o grande diferencial. Não adian-
ta chegar aqui nesta tribuna e querer tapar o sol com 
a peneira. A realidade tem que ser dita. A realidade é 
essa. Essa é a grande realidade desta Pátria!

Aquela senhora, que foi a uma padaria com a fi-
lha, meu querido Pedro Taques, que foi à padaria com 
a filha, e a filha com fome, Pedro Taques, pediu um pão 
para a mãe. A mãe não tinha dinheiro, Sarney, e resol-
veu roubar um pão. Foi presa, Sarney. Precisamos de 
um advogado para tirá-la porque já está há quase um 
ano presa. Há quase um ano presa! Onde estão os 
corruptos que roubaram a Pátria? Onde estão? Esta 
é a grande diferença, Brasil: é o apadrinhamento. Esse 
apadrinhamento é que faz a grande diferença.

Nós vamos votar esta lei. Esta lei vai vigorar para 
o corrupto, mas, pobre e sem prestígio, esse é que vai 
para a cadeia aqui no Brasil. Mas, os mais ricos e po-
derosos, eu duvido.

Nos meus 67 anos de idade, eu nunca vi, esses 
olhos nunca viram isso nesta Pátria. Imaginem agora, 
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porque a corrupção da Pátria depende muito do seu 
governante. A população não aguentou; a população 
veio pedindo que baixassem as passagens, mas o 
que ela queria dizer mesmo é o que a revista diz hoje: 
“Basta de corrupção!” O que ela quer mesmo não é 
esse projeto de lei. Ela quer ver os corruptos na cadeia, 
mas ela quer ver ricos e pobres. Ela não quer ver só 
ricos. Essa é a grande realidade da Pátria. 

Ah! Como seria bom! Ah! Que sonho! Eu queria 
sonhar e ser realidade que um dia as pessoas tives-
sem o mesmo direito nesta Pátria. Eu queria sonhar...

(Soa a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – ... 
que esse projeto que vamos aprovar fosse para todos 
neste Brasil, para ricos e pobres. Mas ele será só apli-
cado para os desfavorecidos. 

Onde estão os mensaleiros que foram condena-
dos pela Justiça?

Paulo Paim, querido Paulo Paim, onde estão os 
mensaleiros, Paulo Paim? Cadê os mensaleiros? Um 
ministro chegou a dizer agora, na semana passada – já 
vou descer, Presidente – que, talvez, daqui a dois anos...

(Soa a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – ... 
talvez, daqui a dois anos, eles sejam chamados para 
talvez serem presos. Quem sabe? 

Mas desço desta tribuna lendo a frase da revista 
Veja, uma frase que vou guardar para a vida, uma frase 
que eu vou pôr na gaveta da minha cabeceira, porque 
eu não acreditava que isso fosse acontecer agora. Eu 
pensei que fosse morrer e não ia ver uma frase como 
a que tenho aqui na mão e vou ler.

(Soa a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – É 
quase impossível, mas, Pedro, Deus é grande, Pedro. 
Deus está acima de tudo, Pedro. A minha querida 
Nazaré, a padroeira dos paraenses, não vai deixar 
eternamente o povo brasileiro e o povo paraense so-
frerem. Eles estão vendo a nossa Pátria como está. 
Desço lendo a frase, Presidente. Revista Veja desta 
semana. A frase, para mim, é histórica. A frase, para 
mim, vou guardar. A frase, para mim, será guardada e 
repassada ao meu filho e à minha filha...

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – ... 
para que eles jamais esqueçam o que aconteceu neste 
País, para que eles jamais esqueçam o que está acon-
tecendo neste País. Eis a frase: “Os petistas apanha-
ram da multidão e tiveram suas bandeiras queimadas, 

foram escorraçados e xingados de ‘oportunistas’”. O 
PT perdeu as ruas do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente (Fora do microfone.).
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Rodri-
go Rollemberg. 

Com a palavra, V. Exª para discutir a matéria.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 

– Além dele, tem mais alguém para falar?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Ainda temos inscritos a Senadora Lúcia 
Vânia e o Senador Humberto Costa. 

Eu inscreverei V. Exª, com muita satisfação, Se-
nador Wellington.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, as manifestações a que 
temos assistido nas ruas das cidades brasileiras têm 
uma coisa em comum: diversas bandeiras têm sido 
levantadas pelos manifestantes, o que tem levado os 
analistas a dizerem que quem tem muitas bandeiras 
não tem nenhuma.

Eu discordo completamente dessa afirmação e já 
tive a oportunidade de dizer, desta tribuna, que entendo 
que há uma relação muito grande entre as bandeiras 
apresentadas pelos manifestantes. 

Quando se pede o fim da corrupção, quando se 
pede a rejeição da PEC 37, que reduzia os poderes de 
investigação do Ministério Público, quando se pede o 
voto aberto, quando se criticam os gastos extraordiná-
rios com estádios, especialmente o de Brasília, que já 
vai para mais de R$1,3 bilhão, o que a população está 
dizendo é que quer que os recursos públicos sejam 
utilizados de forma adequada. E qual é a prioridade da 
população neste momento? A população quer investi-
mentos em saúde, quer investimentos em mobilidade 
urbana, em segurança e em educação, porque, no dia 
a dia, quando a população vai ao sistema público de 
saúde, ela sofre nos nossos hospitais, onde falta tudo, 
dos elementos fundamentais para fazer uma cirurgia 
aos aparelhos que estão quebrados. Muita gente passa 
meses, até anos para marcar um exame ou para ser 
submetida a uma cirurgia.

O problema da mobilidade urbana hoje – e o es-
topim dessas manifestações foi o aumento das pas-
sagens de ônibus em São Paulo – atinge não apenas 
os que andam de ônibus, mas todos, de forma geral. É 
claro que quem precisa usar o transporte coletivo sofre 
mais, porque tem um transporte de péssima qualida-
de, tem um transporte caro e gasta grande parte dos 
dias dentro do ônibus, dentro do transporte coletivo. 
Mas mesmo a pessoa que se desloca de automóvel 
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hoje gasta grande parte do dia por falta de mobilida-
de urbana, em face dos enormes congestionamentos 
que temos nas nossas cidades. E é nesse momento 
que as pessoas, que a população identifica a corrup-
ção como o grande câncer, como o grande mal que 
deve ser combatido, porque é a corrupção que retira 
os recursos que poderiam ser utilizados na melhoria 
do sistema de saúde, na melhoria do sistema de trans-
porte urbano e de mobilidade urbana, na melhoria da 
segurança e na melhoria da educação. 

(Soa a campainha.)

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Esse projeto, de autoria do Senador Pedro Ta-
ques, dialoga fortemente com o sentimento das ruas. 
É claro que precisamos de muito mais. Sob o ponto 
de vista do sistema político, já defendi, esta semana, 
e defendo aqui a instituição do voto aberto, a redução 
do número de assinaturas para projetos de iniciativa 
popular e a instituição da Lei da Ficha Limpa como cri-
tério para a ocupação de cargos e funções no serviço 
público no Executivo. Caminham todos na mesma dire-
ção, no sentido de aperfeiçoar o nosso sistema político. 

Além de aumentar as penas, como preveem os 
projetos do Senador Pedro Taques e outros que tra-
mitam na Casa, como o projeto de autoria do Sena-
dor Wellington Dias, é muito importante – e isso está 
sendo cobrado...

(Interrupção do som.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF) –... pela população, nas ruas – que se dê agilidade 
e efetividade às decisões dos três Poderes. Há uma 
profunda e justificada irritação da população do Brasil 
com a demora das instituições. É um Poder Executivo 
que tem uma enorme dificuldade de executar – estão aí 
as obras de mobilidade, prometidas, se arrastando –, é 
um Poder Legislativo que não legisla adequadamente, 
com a agilidade necessária e sintonizado com o desejo 
da população brasileira, e é um Judiciário que também 
não efetiva as suas decisões. Portanto, esse projeto do 
Senador Pedro Taques vem ao encontro desse desejo 
da população de acabar com num sentimento de que 
a corrupção não é penalizada adequadamente. 

Eu não poderia deixar de cumprimentar pela deci-
são de colocar esse projeto na pauta, de já o votarmos 
hoje como o primeiro projeto dessa agenda positiva, 
depois de ter apreciado e aprovado o Fundo de Par-
ticipação dos Estados. Quero dizer que esse projeto 
se comunica com o desejo que vem das ruas de todo 
o Brasil. Precisamos avançar, avançar muito mais, e 
tornar rotina o que estamos fazendo esta semana, esse 
esforço, no Parlamento brasileiro.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Ran-
dolfe Rodrigues.

Ainda estão inscritos Randolfe Rodrigues, Lúcia 
Vânia, Humberto Costa, Wellington Dias e Ataídes 
Oliveira.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Sr. Presidente, eu gostaria de me inscrever também. 
Senador Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.

Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para 

discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar, eu gostaria 
de cumprimentar o Senador Pedro Taques e de dizer 
a ele que é um orgulho tê-lo como companheiro, como 
colega, nesta Casa.

Tenho a dizer que V. Exª tem prestado a esta 
Casa uma contribuição muito grande. É um prazer e 
um orgulho vê-lo, na tribuna, explicar um projeto des-
ta natureza.

Portanto, receba os meus cumprimentos pela 
iniciativa.

Quero cumprimentar o Presidente Sarney.
V. Exª, Presidente, com a sua emenda, enrique-

ceu esse projeto. V. Exª, com a experiência e com a 
seriedade e a credibilidade que tem nesta Casa, fez 
com que esse projeto hoje se tornasse maior. Parabéns!

O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Fora 
do microfone.) – Muito obrigado, Senadora.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Sr. 
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, o Projeto de Lei 
do Senado nº 204, de 2011, que ora é submetido à 
apreciação deste Plenário, é de absoluta e indiscutí-
vel relevância.

A matéria contempla algumas das demandas da 
população brasileira, pois estabelece que a corrupção, 
passiva e ativa, a concussão, o peculato e o excesso 
de exação contra a Administração Pública serão con-
siderados crimes hediondos, agora acrescidos com 
homicídio simples, emenda do Senador José Sarney.

O PLS nº 204, de 2011, também altera os arts. 
316, 317 e 333 do Código Penal, aumentando para 
quatro anos de reclusão as penas mínimas previstas 
para os crimes há pouco mencionados.

Em 2011, a Agência Senado e o DataSenado fize-
ram uma enquete abordando a matéria, e, naquela oca-
sião, o PLS já recebia significativo apoio da sociedade.
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Quase meio milhão de pessoas votou na pes-
quisa. Num universo de 426.618 votos, 99,4% foram 
favoráveis à inclusão da corrupção na Lei de Crimes 
Hediondos. Não há dúvida de que a corrupção tem 
prejudicado o desenvolvimento social e econômico do 
País, e, se não for combatida duramente, irá compro-
meter as vidas das futuras gerações. 

Por isso, Sr. Presidente, quero externar também 
o meu voto a V. Exª por tomar a iniciativa de trazer 
a votação vários projetos de extrema importância, o 
que significa, sem dúvida nenhuma, uma resposta 
aos anseios da sociedade. Como sua liderada, quero 
dizer que V. Exª, à frente da Presidência, tem dignifi-
cado esta Casa e dignificado principalmente os seus 
companheiros.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Obrigado a V. Exª, Senadora Lúcia Vânia.
Concedo a palavra ao Senador Randolfe Ro-

drigues. Em seguida, estão inscritos os Senadores 
Humberto Costa, Wellington Dias, Ataídes Oliveira e 
Eduardo Suplicy. 

Com a palavra V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, quero iniciar falando do que possibilitou a che-
gada ao dia de hoje. Todos nós temos de reconhecer 
que o início das belíssimas mobilizações da, vamos 
tratar assim, primavera brasileira, produzida pela ge-
ração dos nossos filhos, uma geração que não nasceu 
durante a ditadura, que não nasceu no processo de 
redemocratização, mas que nasceu sob a vigência da 
nossa democracia, essas manifestações dos últimos 
sete dias, conduzidas por uma geração que tem por 
volta de 16, 17, 18, 20 anos, é que produziram estes 
momentos que eram impensáveis até há algum tempo. 

Veja, Sr. Presidente, que o resultado disso, o re-
sultado direto disso é estarmos reunidos, no Senado 
Federal, em uma quarta-feira, no momento em que 
a Seleção Brasileira está disputando a semi-final da 
Copa das Confederações com o Uruguai, para votar a 
qualificação da corrupção como crime hediondo. Esse 
é o resultado direto dessa bela geração que, ao longo 
dos últimos sete dias, tem ocupado as ruas brasileiras 
e tem, concretamente, construído outro Brasil.

É essa geração que tem, concretamente, mu-
dado o País. É essa geração, Senador Pedro Taques, 
que foi responsável por, ontem, a Câmara Federal ter 
feito o que era impensável até há bem pouco tempo. 
Sejamos razoáveis e verdadeiros. Há duas semanas, a 
Proposta de Emenda à Constituição nº 37 seria apro-
vada na Câmara dos Deputados. A mudança de po-
sição sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 

37, Senadora Ana Amélia, ocorreu pressionada pelas 
ruas. A votação de quase 500 votos a 9 foi pressiona-
da pelo clamor das ruas.

Não digam mais que o vento que vem das ruas 
não tem foco, não sabe o que quer, é conservador ou 
outras palavras do gênero. Não se diga mais que essa 
nova geração tem palavras difusas e dispersas. 

Essa nova geração que ocupa as ruas brasilei-
ras, o povo brasileiro de diversas idades que ocupa as 
ruas brasileiras sabe exatamente o que quer e tem de-
monstrado isso nas vitórias que têm sido expressadas 
nos tapetes verdes da Câmara e nos tapetes azuis do 
Senado, na vitória que foi expressada, ontem, na vo-
tação da Proposta de Emenda à Constituição nº 37 e 
que é expressada, no dia de hoje, Senador Renan, com 
as votações que estamos fazendo nos tapetes azuis 
do Senado. Esta votação da corrupção como crime 
hediondo é uma das demonstrações concretas disso. 

(Soa a campainha.)

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 
AP) – Parece-me, Senador Renan – e falo isto já para 
concluir –, que temos vários projetos em debate e me 
parece um salto qualitativo, no Senado, nós qualificar-
mos, aumentarmos a pena para o crime de corrupção. 
Não sou da máxima de que a corrupção é cultural no 
Brasil. Se eu fosse dessa máxima, eu partiria de uma 
perspectiva weberiana para a definição de um tipo ide-
al para o brasileiro. Não parto – permita-me definir-me 
assim, se é possível essa definição – como marxista 
cristão, não me qualificaria assim para definir o brasi-
leiro. Não me parece que o brasileiro...

(Interrupção de som.)

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 
AP) – Já concluo, Sr. Presidente. (Fora do microfone.)

Não me parece que o Brasil teria um tipo ideal. 
Mas eu acredito concretamente que, no Brasil, a cor-
rupção se entranhou nas estruturas do Estado brasilei-
ro. Nesse sentido, o projeto do Senador Pedro Taques 
vem a ser o remédio ideal – não o tipo ideal – para 
esse mal, porque ele acerta na amplitude do mal da 
corrupção. Ele atinge desde o guarda de trânsito que 
pratica a corrupção até o Presidente da República. 
Ou seja, ele inclusive vai para o X da questão de de-
finir o crime de corrupção como crime hediondo, não 
somente aumentando a pena do crime de corrupção, 
mas qualificando-o no rol de crimes hediondos. E, con-
venhamos, não há crime pior e...

(Interrupção do som.)

(Soa a campainha.)
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 
AP) – Presidente, concluo. (Fora do microfone.)

Não há qualificação melhor para um crime que 
desvia bilhões de reais do Erário, para um crime que 
retira recursos da saúde e, ao retirar da saúde, condena 
milhares de pessoas à morte; e, ao retirar da educação, 
condena gerações inteiras a não terem a possibilidade 
de ter futuro. Não existe melhor qualificação do que a 
feita pelo Senador Pedro Taques e não existe rol me-
lhor do que esse, ou seja, qualificar todos, do guarda 
de trânsito até o Presidente da República, como res-
ponsáveis, se incursos no crime de corrupção, como 
responsáveis por crime hediondo.

Portanto, cumprimento o Senador Pedro Taques 
por ter qualificado assim e o Relator, Senador Alvaro 
Dias, por ter apresentado o relatório final, acatando a 
emenda do Senador José Sarney em relação...

(Interrupção do som.)

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – ... a outro tipo, mas, fundamentalmente, (Fora 
do microfone.) por ter acatado a íntegra do projeto 
apresentado pelo Senador Pedro Taques.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exa.

Concedo a palavra ao Senador Humberto Costa.
Com a palavra, V. Exa para discutir a matéria.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, eu não tenho absoluta-
mente nenhuma dúvida de que nós estamos, hoje, dan-
do um grande passo para melhorarmos os costumes 
dentro da política brasileira, dentro da administração 
pública, dando, assim, uma resposta que eu conside-
ro importantíssima ao anseio da população no que diz 
respeito à corrupção.

Não vou querer repetir os argumentos de vá-
rios Senadores e Senadoras que me antecederam 
ao dizer o quanto a corrupção provoca mal ao nosso 
País, faz com que os serviços públicos, as políticas 
públicas fiquem, muitas vezes, pelo meio do caminho 
quando não venham a ser efetivamente implantadas. 
E o País já exigia, há muito tempo, que déssemos um 
passo com essa dimensão: tornar hediondo e tornar, 
acima de tudo, difícil a vida daqueles que tenham sido 
condenados por atos de corrupção, valendo para o 
cumprimento das suas penas. Não tenho dúvida de 
que essa é uma ação extremamente importante. Nós 
estamos fazendo história. 

Hoje, eu quero, inclusive, parabenizar V. Exª, 
Presidente Renan Calheiros, que, atendendo a esse 
anseio da população, deu prioridade para que votás-
semos esse projeto que, na verdade, é acompanhado 

de vários outros projetos que tratam da mesma temáti-
ca. Alguns, eu creio que serão complementares, mas, 
sem dúvida, o primeiro passo precisaria ser dado. E 
entendo, Sr. Presidente, que nós temos que avançar 
depois dessa votação de hoje. 

Foi por essa razão que eu pedi a V. Exª que nós 
pudéssemos, em votando esse projeto, não prejudicar 
os demais que tratam da temática da corrupção, porque 
muitos deles são extremamente importantes. É extre-
mamente importante o projeto de lei que foi enviado ao 
Congresso Nacional, em 2010, pelo Presidente Lula, 
que deixa, de forma clara, o processo a que deverão 
responder os corruptores ativos, as empresas nacio-
nais e estrangeiras, porque, no nosso País, quando 
se faz uma investigação, faz-se um processo, são os 
servidores públicos corruptos que são julgados, no 
máximo os dirigentes das empresas corruptoras, mas 
ninguém viu até hoje uma empreiteira, uma empresa 
multinacional que foi fundamental para um ato de cor-
rupção, porque forneceu as condições e o dinheiro 
para que isso acontecesse, ser julgada. E, agora, com 
esse projeto que o Presidente Lula mandou em 2010, 
chegou agora e vai ser relatado pelo Senador Ferraço, 
será, sem dúvida, um avanço muito importante, por-
que, de um lado, haverá as punições para aquele que 
recebe a propina e pratica a corrupção passiva e, do 
outro lado, para aqueles que dão causa à corrupção 
quando oferecem benesses ou, muitas vezes, são até 
achacados, são obrigados a pagar por determinados 
benefícios. Enfim...

(Soa a campainha.)

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – ... 
acho que esse é um avanço muito grande. 

O outro avanço – e só posso falar do meu projeto 
– é quando nós mudamos o processo.

Sr. Presidente, existem processos que chegam 
simplesmente à extinção da sua pena, à extinção pelo 
seu período porque não saem do lugar. O processo, 
por exemplo, que tratou da máfia dos vampiros até hoje 
não saiu da primeira instância da Justiça Federal. A 
quantidade de recursos, de chicanas e também, mui-
tas vezes, a falta de determinação de quem julga ou 
de quem acusa fazem com que isso aconteça. Então, 
tanto para aqueles que injustamente sejam acusados 
quanto para os processos que... 

(Interrupção do som.)

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – ... 
são acusados de corrupção (Fora do microfone.), nós 
temos que ter uma tramitação especial mais rápida, 
inclusive para o ressarcimento do dano ao setor públi-
co, aos cofres públicos. Portanto, eu acho fundamental 
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dar prioridade à votação desses projetos e outros que 
estarão conosco nessa discussão.

Por último, Sr. Presidente, eu quero, mais uma vez...

(Soa a campainha.)

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
... fazer um apelo. Esse projeto, sem dúvida, exige a 
maior urgência. Entendo, inclusive, as razões do Se-
nador Sarney e acho que elas são justas, mas eu en-
tendo que muitas dessas discussões precisariam de 
um mínimo de aprofundamento. 

Eu gostaria de ter ouvido um representante do 
Poder Judiciário, um representante da OAB sobre a 
ideia de colocarmos como crime hediondo o homicí-
dio simples. Não que a tese não esteja correta. Mas 
que outros argumentos nós poderíamos ter somado? 
Há projetos, por exemplo, que estão nessa relação, 
que, pelo fato de serem polêmicos, não deveriam ter 
o mesmo tratamento de outros que são consensuais. 
O debate, por exemplo, sobre a mudança da lei que 
diz respeito às drogas ser discutido...

(Interrupção do som.)

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – ... 
em regime de urgência (Fora do microfone.) ...

(Soa a campainha.)

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – ... 
quando é um projeto em que nós podemos identificar 
facilmente pelo menos 12 temas polêmicos.

V. Exª colocou que vai cancelar o recesso deste 
ano, deste semestre. Eu acho importante. Poderia V. 
Exª dar para esses projetos que envolvem polêmica 
ou exigem negociação um prazo para que fossem vo-
tados até o final do mês de julho e nós pudéssemos, 
assim, fazer negociações, discussões e, então, fazer 
um debate minimamente articulado, porque não é justo 
cobrarmos da Câmara que ela seja ágil nas medidas 
provisórias, e nós ficarmos tomando medidas aqui na 
expectativa de que a Câmara venha a remendar. Por-
tanto, eu acho que é preciso um debate mínimo sobre 
essas questões.

Muito obrigado. Parabéns, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
Eu quero comunicar que nós estamos, com muita 

satisfação, recebendo aqui nas galerias estudantes que 
participam da marcha. São estudantes das escolas de 
ensino médio, ensino público, privado e universitários 
da UnB e de outras universidades. Tão logo nós con-
cluamos aqui a Ordem do Dia, e a expectativa é que 
concluamos a Ordem do Dia em mais 20, 30 minutos, 
nós os receberemos com muita satisfação. Eles já foram 

recebidos pelo Presidente da Câmara dos Deputados 
e nós os receberemos com muito prazer.

Concedo a palavra ao Senador Wellington Dias.
Com a palavra V. Exª.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
saudar cada um dos Senadores e Senadoras, saudar 
também esses jovens que nos visitam e que partici-
pam das mobilizações. 

Sr. Presidente, quero, primeiro, manifestar o meu 
apoio ao projeto do Senador Pedro Taques, porque 
esse debate mostrou a importância daquilo que, desde 
a reunião do colégio de Líderes, eu venho pedindo: a 
necessidade de a gente ter a discussão desse projeto 
e também de outros projetos. 

Veja que o Senador Aloysio, melhor dizendo, o 
Senador Alvaro Dias, que foi designado relator – e eu 
imagino a dificuldade para analisar tantos projetos tão 
rapidamente –, teve a compreensão e, já no debate, 
após ter dado um parecer contrário, acatou uma pro-
posta apresentada pelo Presidente José Sarney. 

O que diz essa proposta? Ela diz da necessidade 
de se tratar como crime hediondo um crime que não 
tenha essa facilidade de soltura de alguém que comete 
um homicídio simples. Não vou repetir. Acho que quem 
está nas ruas também está cobrando posições sobre 
a área da violência. É um dos temas. A segurança é 
um dos temas que estão nessa marcha. 

Qual é o mais grave problema, que mais causa 
indignação? Alguém que mata e o nome é homicídio 
simples. É um nome até meio esquisito, como se pu-
desse falar: “Olha, eu vou simplesmente lhe matar.” 
Passam uns dias e daqui a pouco é solto. 

Então, eu quero também, Senador Pedro Taques, 
louvar mesmo V. Exª, colocando situações de ordem 
jurídica, mas também compreendendo a importância 
de acatarmos esse projeto. E é por essa razão que 
eu pego o exemplo da área criminal, em que se tem o 
crime hediondo e, além da existência desse crime, o 
qualificado. Hoje, um crime qualificado de homicídio já 
não tem esse mesmo problema do homicídio simples. 
O que é o homicídio qualificado? Alguém que seques-
tra e mata; alguém que estupra e mata; e por aí vai. 

O que estou apresentando aqui? Quero aqui me 
reportar a uma frase. O Senador Mário Couto é um 
Senador que tem posições polêmicas, mas ele citou 
na sua fala uma coisa que está nas ruas, que está no 
cotidiano do povo. Vão para a cadeia os famosos três 
pês: pobre, preto e puta. Desculpem-me aqui o uso 
dessa palavra, mas ela é comum no dia a dia das pes-
soas. E é pensando exatamente nisso que considero 
importante o projeto.
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Quero fazer aqui um apelo – eu queria que o 
Senador Alvaro Dias pudesse me ouvir nesta explica-
ção – no sentido de que haja um projeto importante 
como esse do Senador Pedro Taques e também outras 
contribuições, como esta que acabei de dizer aqui, do 
Presidente José Sarney.

Pois bem, apresentei aqui também, em 2011, o 
Projeto de Lei do Senado nº 660, que, devo confessar 
aqui, é o mesmo projeto que foi apresentado pelo Pre-
sidente Lula e que estava na Câmara, mas que não 
andava. “Vamos apresentá-lo no Senado, para ver se 
ele anda.” Mas, lamentavelmente, ele também não es-
tava andando aqui.

Por isso é que, desde o primeiro momento, digo 
da importância da mobilização, da importância de o 
povo dizer: “Chega! Estou querendo as prioridades”.

Parabenizo V. Exª, que, compreendendo essa 
posição da voz do povo, nos permite aqui tratar des-
se tema.

Pois bem, o que diz o projeto do Senador Pedro 
Taques? Diz que crimes de corrupção são colocados 
não mais com uma pena de dois a três anos e 11 meses, 
mas de quatro anos para frente. Qual é a diferença? É 
que não mais se responde em liberdade, possibilidade 
que é aberta com uma pena abaixo de quatro anos. O 
que mais causa indignação ao povo? Ver que alguém 
meteu a mão no dinheiro público, cometeu crime de 
corrupção e, no outro dia, anda pelas ruas, pelos res-
taurantes, por aí, porque está cumprindo a pena em 
liberdade. Então, quero, por isso, apoiar o projeto do 
Senador Pedro Taques.

Mas, Senador, quero aqui fazer um apelo a V. Exª 
e ao Senador Alvaro Dias. Da mesma forma que ocor-
re no crime contra a vida, também deve haver o crime 
qualificado na área da corrupção. Aqui, nós estamos 
estabelecendo isso para todos os Poderes e para to-
dos os níveis de governo: Poder Judiciário; Ministério 
Público; Congresso Nacional; Assembleias Legislativas; 
Câmaras Municipais; Câmara Legislativa do Distrito Fe-
deral; Ministros; Conselheiros de Tribunais; Presidente 
e Vice-Presidente da República; Governadores e Vice-
-Governadores de Estado; Prefeitos e Vice-Prefeitos; 
Ministros de Estado; Secretários executivos, Secretá-
rios nacionais e equivalentes; Secretários estaduais, 
distritais, municipais; dirigentes máximos de autarquias; 
fundações públicas; empresas públicas; sociedades de 
economia mista e comandantes das Forças Armadas.

Ou seja, todos, todos são classificados como pe-
culato qualificado, como crime de corrupção qualificado. 
Por essa razão, há a apresentação de uma pena maior: 
de 8 a 16 anos. Por quê? Porque é um crime ainda mais 
violento contra as pessoas, como é o de alguém que 
estupra e mata, que sequestra e mata. Nós estamos 

falando de alguém que tem um cargo dado pela von-
tade do povo, para representá-lo, para fazer as coisas 
de que o povo precisa, e que, depois, comete o crime. 
Ou estamos falando de alguém que é nomeado para 
um cargo pago pelo povo, para uma função...

(Soa a campainha.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
...nobre dada pelo povo, e que, depois, se desvia dela 
e usa do conhecimento das informações e do poder 
que tem para praticar corrupção.

É isso que estamos colocando aqui. É este o 
apelo, Senador Pedro Taques, que faço a V. Exª, como 
autor, e ao Senador Alvaro Dias: não se pode ficar 
só nos três pês, pretos, putas e pobres, como diz o 
povo. O povo quer isto aqui. Quando falo para valer, 
é isto aqui, é colocarmos na lei para valer o crime de 
corrupção qualificado. É esse o apelo, Sr. Presidente, 
que estou fazendo.

(Soa a campainha.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Pela mesma forma como aqui foi acatada a proposta 
do Senador Pedro Taques, a proposta apresentada 
pelo Senador Sarney, que contam não só com o meu 
apoio, mas também com o apoio da Bancada do Par-
tido dos Trabalhadores, faço esse apelo aqui, para que 
possamos responder à altura da nossa missão neste 
instante. Então, é esse apelo que faço ao Relator, para 
que possa haver aqui esse atendimento.

E ressalto: é um projeto apresentado, nesta Casa, 
em 2009, pelo então Presidente da República Luiz 
Inácio Lula da Silva. Estive com ele nesses dias, em 
São Paulo, e ele tratou exatamente da volta do tema 
da corrupção às ruas, porque não é a primeira vez que 
ele vem. E ele dizia: “Senador, está lá. Por que é que 
vocês não votam? Por que não votam?”. Ele está aqui, 
e nós o estamos votando.

Eu quero parabenizar os Senadores pela apre-
sentação de projetos importantes, como o do Senador 
Humberto Costa; o do Senador Paulo Paim; o do Se-
nador Inácio Arruda, que segue a mesma direção; o 
do Senador Paulo Davim; o do Senador Sarney. É isso! 
Estamos neste debate para fazer uma coisa completa, 
e é por isso, meu Presidente, que quero aqui saudá-lo.

Na época em que o Presidente Lula o apresen-
tou, o Projeto era o de nº 6.616, de 2009; era esse o 
número do projeto que estava lá.

Faço esse apelo aqui e espero que possa haver 
hoje a aprovação. Vamos aqui votar a favor. A nossa 
Bancada, tenho convicção, vai aprová-lo nesta Casa. 
Esse é o desejo de V. Exª, que nos chamou, que nos 
desafiou. Quero parabenizá-lo.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Obrigado, Senador.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Não 
se zangue quando também cobro a necessidade de 
haver isto que estou colocando aqui: o apensamento 
dos outros projetos, como o do Senador Pedro Taques 
também, da mesma forma. Às vezes, eu me exalto, 
porque não há jeito! Acho que é algo importante, a 
sociedade cobra, e quero aqui fazer esse apelo, Sr. 
Presidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Ataí-
des Oliveira.

Antes, porém, ouçamos, pela ordem, o Senador 
Alvaro Dias, que é o Relator da matéria.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como 
Relator. Sem revisão do orador.) – É uma rápida con-
sideração só.

O Senador Wellington Dias apresentou um pro-
jeto, mas não apresentou uma emenda ao projeto do 
Senador Pedro Taques.

Se V. Exª apresentar como emenda ao projeto do 
Senador Pedro Taques, nós poderemos considerar o 
crime de peculato qualificado. Nós já apresentamos 
uma emenda ao projeto do Senador Pedro Taques, 
incluindo o crime de peculato e o crime de excesso 
de exação. E V. Exª propõe o crime de peculato quali-
ficado. Não há nenhum inconveniente, da nossa parte 
não há nenhum obstáculo a que se acrescente tam-
bém o peculato qualificado que V. Exª propõe, desde 
que seja encaminhada uma emenda e que ainda te-
nhamos tempo...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria só lembrar que, até o encer-
ramento da discussão, podem ser apresentadas emen-
das, e, como o Relator faz exata abertura com relação 
a isso, nós poderemos materializá-las.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Exa-
to! Como acolhi a emenda do Presidente Sarney, eu 
acolheria com satisfação a emenda de V. Exª também.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente, e ao Relator. Apre-
sentamos uma emenda global e sou um dos que a 
subscreve, mas posso combinar com o Senador Pedro 
Taques e com o Relator uma emenda mais específica. 
O nosso povo está nas ruas atrás de mais direitos, en-
quanto, em outros países por aí, o povo está nas ruas 
para não perder direitos. Isso é importante. Por isso é 
que louvo a atitude de V. Exª de nos pautar com temas 
tão importantes. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Ataí-
des Oliveira.

Tem a palavra V. Exª para discutir a matéria.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. 
Presidente.

A priori, quero parabenizá-lo por trazer essa pauta 
neste dia em que há um jogo importante, nessa se-
mifinal, da nossa Seleção Brasileira. Aqui, neste Par-
lamento, encontram-se todos os Senadores imbuídos 
com o mesmo intuito de discutir essa matéria. Assim, 
Sr. Presidente, quero parabenizá-lo.

Parabenizo também o autor da matéria, o nosso 
brilhante Senador Pedro Taques, e o Relator, o Sena-
dor Alvaro Dias.

Quero dizer, Sr. Presidente, que, para mim, hoje, 
é motivo de muita, muita alegria votar aqui essa ma-
téria contra este mal do século chamado corrupção.

Percebo e tenho dito sempre, Sr. Presidente, que 
a falta de transparência do uso do dinheiro público, a 
impunidade, as leis frouxas em relação ao crime de 
corrupção, de peculato e de outros são as causas da 
corrupção em nosso País. E digo que a corrupção pas-
sou a ser sistêmica, é maldita, é perversa, pois desvia o 
dinheiro público da saúde, da segurança e da educação 
e outros tão necessários investimentos que deveriam 
ser aplicados no desenvolvimento do nosso País e no 
bem-estar de toda a nossa sociedade.

Cito algo interessante, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores: segundo a Organização das Nações Uni-
das (ONU), no Brasil, são desviados aproximadamente 
R$200 bilhões de dinheiro público a cada ano, fruto da 
corrupção e da má gestão instalada em nosso País.

Pois bem, Sr. Presidente, a corrupção, hoje, com 
esse projeto sendo aprovado – e acredito que será 
aprovado, imagino eu, por unanimidade nesta Casa 
–, será enquadrada como crime hediondo, o que vai, 
sem dúvida, coibir esse mal do século, que é tão da-
noso ao nosso País!

Eu tenho formação em direito; há 20 anos, eu 
advoguei. E, hoje, então, verifiquei com mais carinho, 
Senador Pedro Taques, o significado da palavra “he-
diondo”, na parte semântica. E verifiquei que “hedion-
do” significa “profundamente repugnante”, “imundo”, 
“horrendo”, “sórdido” e “nojento”. Portanto, a corrup-
ção não poderia ter outra denominação senão esta: 
crime hediondo.

Pois bem, Sr. Presidente, a corrupção no Brasil, 
tenho dito, mata mais do que qualquer guerra no mun-
do, porque tira o dinheiro da nossa saúde, dos nos-
sos hospitais, principalmente no Norte e no Nordeste 
desse País. Às vezes, não há um analgésico para tirar 
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a dor de um cidadão ou de uma criança no Norte do 
nosso País.

Era tão somente isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
Eu concedo a palavra ao último orador inscrito.
Senador Paulo Paim, pela ordem, ouço V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu tam-

bém peço a V. Exª que me inscreva. Ou eu falarei daqui 
mesmo, e não será mais do que dois minutos. Obriga-
do, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.

Em seguida, darei a palavra ao Senador Eduardo 
Suplicy, que é o último orador inscrito.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para discu-

tir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu havia 
anunciado que eu tinha três projetos que caminham na 
mesma linha. Eu só vou ler a ementa, Sr. Presidente, 
dos três projetos, para registro, porque entendo que, 
de fato, esta é uma sessão histórica.

Nós, aqui, enfim, estamos construindo, pela lavra 
do Senador Pedro Taques e relatoria de Alvaro Dias, 
um projeto que vai combater a corrupção. O projeto 
que eu apresentei, Sr. Presidente, em 2005 – 2005! 
–, há 13 anos, consegui que o Senador Pedro Taques 
assumisse a relatoria há aproximadamente um ano. 
O que diz o projeto? Acrescenta parágrafos aos arts. 
317 e 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940, do Código 
Penal, para tornar insuscetíveis de fiança e de liberda-
de provisória os crimes de corrupção ativa e passiva.

Apresentei outro, o nº 363, de 2012. O que ele 
diz? Altera a Lei nº 872, de 1990, para incluir no rol de 
crimes hediondos os crimes de formação de quadrilha, 
corrupção passiva e ativa, peculato e os crimes contra 
licitações quando a prática estiver relacionada com 
contratos de programas e ações referentes à seguri-
dade social. Seguridade social é saúde, é assistência 
e é previdência.

Apresentei outro também lá atrás, Sr. Presidente, 
que altera o art. 1º da Lei nº 8072, de 1990, para incluir 
no rol de crimes hediondos os crimes de formação de 
quadrilha, corrupção passiva e ativa, peculato, crimes 
contra licitações – aqui eu me dirigi especificamente à 
Previdência Social.

Mas termino, Sr. Presidente, fazendo quase uma 
questão de ordem a V. Exª. 

Senador Renan Calheiros, eu tenho aqui e assi-
nei com muito orgulho o projeto e acho que este pro-
jeto é fundamental neste momento. Tenho certeza de 
que, com a urgência aprovada, nós vamos aprová-lo, 

eu diria, ontem. É aquele que vai garantir o transporte 
livre e gratuito para todos os estudantes. 

Mas, por que a questão de ordem, Sr. Presiden-
te? Primeiro, vamos trabalhar para aprovar o seu pro-
jeto rapidamente. A questão de ordem: o Estatuto da 
Juventude voltou para a CCJ porque, legitimamente, 
alguém arguiu junto a V. Exª que não poderíamos ter 
duas passagens gratuitas para os jovens. Eu enten-
do que o seu projeto, que vai ser aprovado, resolve o 
problema. Então, que o Estatuto da Juventude seja 
encaminhado à Câmara dos Deputados, e vamos nos 
debruçar sobre o seu projeto, que é muito mais amplo 
do que o próprio Estatuto da Juventude.

Esse é o apelo que faço a V. Exª. E que a juven-
tude lá fora saiba que o seu Estatuto foi para a Câmara 
e que nós vamos assumir o seu projeto, que, repito, 
não são duas passagens, é transporte gratuito para 
todos os nossos estudantes.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, e eu, pessoal-
mente, vou conversar com o Presidente da Comissão 
de Constituição e Justiça para que nós possamos, o 
mais rapidamente possível, mandar o Estatuto para 
ter a sua tramitação conclusiva na Câmara dos Depu-
tados. Nós já priorizamos a sua votação.

Houve, no entanto, um recurso. Nós indeferimos o 
recurso, e houve um recurso para a Comissão de Cons-
tituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justi-
ça está analisando-o. Eu vou fazer um apelo para que 
nós possamos concluir essa tramitação rapidamente.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do 
microfone.) – Parabéns pelo projeto!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço muito a V. Exª, Senador Pau-
lo Paim.

Concedo a palavra ao último orador inscrito, que 
é o Senador Eduardo Suplicy.

Com a palavra V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Presidente Renan 
Calheiros, meus cumprimentos pela determinação de 
aqui estarmos votando inúmeras matérias que res-
pondem ao anseio de toda a população brasileira, 
que inclusive tem se manifestado nas ruas para que 
a ouçamos e para que possamos estar à altura como 
representantes do povo.

Quero cumprimentar o Senador Pedro Taques 
pela iniciativa de definir como crimes hediondos aque-
les que sejam atos de corrupção.

V. Exª muito bem ressalta as observações de 
Thomas Hobbes, no Leviatã: “Também o roubo e di-
lapidação do tesouro ou da renda pública é um crime 
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maior do que roubar ou defraudar um particular, porque 
roubar o público é roubar muitos ao mesmo tempo.”

Acho que isso sintetiza muito bem a sua motiva-
ção, que passou a ser a de todos nós.

Quero também concordar com as observações 
que foram feitas. Acho que o Senador Alvaro Dias, de-
pois de ouvir melhor as considerações feitas, em que 
pese as suas objeções, acabou concordando com as 
observações do Senador José Sarney, concordando 
com as mesmas e também acatando, no substitutivo, 
as proposições do Senador Wellington Dias.

Eu quero ressaltar, ainda mais diante daquilo que 
o Senador José Sarney e o Senador Pedro Taques co-
locaram aqui, que o número de assassinatos, as 51mil 
mortes que estão acontecendo no Brasil a cada ano, 
é algo que deve fazer com que todos nós pensemos 
em como prevenir a criminalidade violenta, sejam os 
assaltos, os roubos, os assassinatos. 

Mas eu quero também ressaltar, nesta oportuni-
dade, que eu continuo a acreditar nas formas de pre-
venir e de evitar os roubos. Há quase 500 anos, disse 
Thomas More que muito mais eficaz do que infligir 
esses castigos horríveis a quem não tem outra alter-
nativa senão a de se tornar primeiro um ladrão para 
depois se transformar num cadáver é você assegurar 
a sobrevivência das pessoas, o que levou Juan Luis 
Vives a apresentar ao prefeito da cidade flamenga de 
Bruges De subventione pauperum sive de humanis ne-
cessitabus, um primeiro tratado e a primeira recomen-
dação para se garantir uma renda a todas as pessoas.

Eu tenho a convicção de que, quando se instituir 
no Brasil, para valer, o que já foi aprovado pelo Con-
gresso Nacional, sancionado pelo Presidente, para, em 
breve, tornar-se realidade no Brasil, uma renda básica 
de cidadania, estaremos, de fato, contribuindo, e mui-
to, para diminuir as motivações de tanta criminalidade 
dos mais variados tipos em nosso País. 

Mas eu avalio que é próprio, sim, que venhamos 
a aprovar essa iniciativa do Senador Pedro Taques e 
dos demais que apresentaram proposições que foram 
também consideradas.

Muito obrigado, Senador Renan Calheiros. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 

Presidente, eu estou aqui tentando localizar o Senador 
Inácio Arruda, porque, como ele tem também um pro-
jeto do mesmo interesse, a ideia é a gente transformar 
essa proposta de emenda global, que já está na mesa, 
numa emenda, como foi acatado aqui, tratando do pe-
culato qualificado, como foi acatado aqui pelo Relator. 

Eu subscrevo também, enquanto vem a redação, 
que seja considerado. Com isso, inclusive, a gente tem 
condição de pedir – isso eu tenho que combinar com 
ele – a própria retirada da inversão da prioridade, em 
razão do entendimento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Prorrogo a sessão, de ofício, para que 
possamos concluir a Ordem do Dia. 

Recebo com muita satisfação a proposta do Se-
nador Wellington, para que possamos construir, no en-
caminhamento da votação, uma grande convergência 
com relação à aprovação dessa matéria, que é urgente 
para o nosso País.

É a seguinte a Emenda:

EMENDA Nº 6/2013

Dê-se ao art. 2º do Projeto de Lei do Senado nº 
204, de 2011, a seguinte redação:

“Art. 2º Os arts. 312, 316, 317 e 333 do De-
creto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
– Código Penal, passam a vigorar com a se-
guinte redação:
‘Peculato
Art. 312.  ........................................................
 .......................................................................
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) 
anos, e multa.
 .......................................................... ....’ (NR)

Na hipótese de expressivo dano causado por 
agente político ou ocupante de cargo efetivo de car-
reira de Estado, a pena será aumentada em até 1/3 
(um terço)

Senador Inácio Arruda, – Senador Wellington 
Dias.

Pena – reclusão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Declaro encerrada a discussão.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 

– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira, pela ordem, 
concedo a palavra a V. Exª.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
nós tínhamos feito um pedido de destaque à emenda, 
juntamente com o Presidente Sarney, mas, já que foi 
incorporada ao texto pelo Senador Alvaro Dias, que 
era o Relator, retiro o pedido de destaque da emen-
da, tendo em vista que o crime comum, o crime contra 
a vida, foi incorporado pelo Senador Alvaro Dias no 
apelo feito pelo Senador Sarney. Eu tinha coautoria 
nesse pedido de destaque. Portanto, retiro o pedido 
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de destaque, tendo em vista que a matéria já foi in-
corporada ao texto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.

O próximo passo, Senador Alvaro Dias, Srs. Sena-
dores, Srs. Líderes, passando à votação, seria lermos 
e votarmos o requerimento de preferência do Senador 
Inácio Arruda. O Senador Wellington Dias fez uma pro-
posta no sentido de que façamos uma grande convergên-
cia no encaminhamento, na apreciação dessa matéria.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. 
Presidente, eu imaginei que o Senador Inácio Arruda 
houvesse desistido da sua proposta. Se entendi bem, 
ele se pronunciou, daquele microfone, aceitando essa 
realidade, em razão da premência de tempo. Não sei 
se houve alguma alteração posterior.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Ape-
nas como é próprio do Parlamento. Mas, como um dos 
autores, e em razão do que conversamos aqui, a ideia 
é retirar o pedido de preferência e transformar esse 
projeto, que foi apresentado como o de preferência, 
na forma do que foi negociado.

Nós vamos apresentar apenas a inclusão do crime 
de peculato qualificado na forma como foi aqui tratado.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, só para auxiliar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão 
do orador.) – O Senador Inácio Arruda não está, mas ele 
comentou conosco que se sentia contemplado, porque 
o Senador Alvaro Dias acatou parte da sua emenda. 
Consequentemente, penso que podemos encaminhar. 

Eu tomo a liberdade de dar esta informação para 
ajudar no encaminhamento.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – É. 
Foi o que eu entendi.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Acaba de chegar o Senador Inácio Ar-
ruda. Com a palavra V. Exª. 

Há um pedido de que nós façamos uma grande 
convergência de modo a possibilitar, hoje, a aprecia-
ção da matéria, que consideramos muito importante. 

Com a palavra o Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Sr. Presidente, nós somos sempre a favor do diálogo. 
O Senador Alvaro acolheu emendas, ou melhor, propôs 
emendas que respondem à proposta que nós fizemos, 
não no todo, mas em parte. E isso é muito importante. 
O objetivo central foi alcançado. 

Retira.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Está retirado o requerimento de prefe-
rência do Senador Inácio Arruda.

Passamos à votação do projeto, ressalvadas as 
emendas. 

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Vamos convocar os nossos Senadores. Percebo que 
eles não estão na Casa.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Vamos votar, Sr. Presidente! Vamos votar!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É que, se houver verificação, nós fare-
mos votação nominal.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Aí nos chamaremos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Mas, por enquanto, não há, regimental-
mente, necessidade de fazermos a verificação nominal. 

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Vamos votar!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votação do projeto, ressalvadas as 
emendas. 

Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, res-
salvadas as emendas, permaneçam como se encon-
tram. (Pausa.)

Aprovado.
Votação das emendas de parecer favorável. São 

uma, duas três, quatro. 
Votação das emendas de parecer favorável. 

(Emendas nºs 1 a 4)
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam as emendas 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas as emendas.
A Emenda nº 5, do Senador Inácio Arruda, reti-

rada, fica, portanto, prejudicada.
Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Fal-

ta só a emenda do Senador Wellington Dias. A quarta 
emenda é a do Senador Wellington Dias.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – É 
a primeira parte do projeto, do PLS...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Duzentos e quatro?

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Que está aí, do Senador Inácio, que está apresentada.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – A 
que o Senador Inácio retirou?
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Isso. 
Mas é onde tem... O texto é onde tem a definição do 
crime de peculato qualificado. 

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Na 
verdade, Presidente, há uma emenda de minha autoria...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como 
Relator.) – ... que inclui o crime de peculato, uma outra 
emenda que inclui o crime de excesso de exação e, 
agora, há uma emenda do Senador Wellington Dias, 
peculato qualificado. Essa é a questão.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Exatamente. 

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – É 
uma emenda simples.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – É 
isso.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – É a 
emenda do Presidente Sarney. O crime simples nas 
formas qualificadas. Então, são essas as emendas, as 
quatro emendas.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Portanto, há uma convergência, tam-
bém, com relação a isso.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Exato. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia. 
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem re-

visão da oradora.) – Eu queria apenas, Senador Re-
nan, cumprimentar o Senador Pedro Taques, o Relator 
Alvaro Dias e, sobretudo, a compreensão dos demais 
Senadores que tiveram participação direta nesse en-
tendimento. Porque aqui não se brigou por paternidade, 
brigou-se por criar condições de dar uma resposta à 
sociedade brasileira em um tema extremamente pre-
ocupante e delicado, que é o combate à corrupção. 

Penso que a Casa está dando uma resposta ade-
quada, numa tarde em que o Brasil estava disputando 
um jogo eliminatório pela Copa das Confederações, e 
o Plenário ficou concentrado num tema de interesse 
nacional que foi a aprovação dessa lei. 

Queria lhe dizer que o Partido Progressista se 
sente muito honrado por esse apoio, não só ao projeto 
original, mas também, sobretudo, à emenda acolhida 
pelo Relator e de iniciativa do nosso colega, nosso 
ex-Presidente José Sarney, completando, assim, um 
trabalho legislativo da maior qualidade, da maior en-
vergadura, da maior profundidade e de significado para 
a sociedade brasileira.

Queria manifestar esse gesto e pedir a V. Exª, 
agora, também, que inclua nas votações de caráter 
de emergência, a Lei da Ficha Limpa, para que ela te-

nha... Já foi aprovada, votada, mas que nós tenhamos 
condições de aplicar a Ficha Limpa na Administração 
Pública. Em duas cidades do Rio Grande do Sul... Na 
cidade de Erechim, por iniciativa do Vereador José Ro-
dolfo Mantovani, foi aprovada. E para toda admissão no 
setor público do Município de Erechim há exigência da 
Ficha Limpa. Da mesma forma, no Município de Passo 
Fundo, também por iniciativa de um Vereador do meu 
Partido, o Vereador Rafael Bortoluzzi. A Ficha Limpa 
é aplicada na Administração Pública do Município de 
Passo Fundo e do Município de Erechim. Então, isso 
está dentro desse conjunto de medidas moralizadoras 
que o Congresso está produzindo.

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª a lembran-
ça e, mais uma vez, nós comunicamos à Casa e ao 
Brasil que este requerimento é um dos requerimentos 
que nós vamos preferencialmente apreciar. Nós fare-
mos isso ou logo mais, ou, no mais tardar, amanhã. 
Foi esse o encaminhamento que combinamos com os 
Líderes da Casa.

Senador José Sarney.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) – 

Apenas para pedir a V. Exª, para ficar, que proclame 
o resultado.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Temos que votar as emendas contrárias.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós temos... 

As Emendas nºs 1, 2, 3 e 4 já foram votadas, são 
emendas com pareceres favoráveis.

Nós vamos votar. O Regimento pede que nós 
tenhamos prudência com relação a essa votação. A 
emenda que foi sugerida pelo Senador Wellington Dias, 
que ficou de ser formatada pelo Senador Alvaro Dias 
nessa convergência que nós estamos fazendo, eu vou 
submetê-la à votação.

Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Eu só 

gostaria de ter cópia da emenda do Senador Wellington 
Dias, para poder dar o parecer favorável.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós estamos mandando a emenda 
para V. Exª.

A emenda diz exatamente o seguinte: 
Dê-se ao art. 2º do Projeto de Lei do Senado 
nº 204, de 2011, a seguinte redação:
Art. 2º Os arts. 312, 316, 317 e 333 do Decre-
to-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
– Código Penal, passam a vigorar com a se-
guinte redação:
‘Peculato



40026 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013

Art. 312.  ........................................................
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) 
anos, e multa.’
Senador Wellington Dias.
E na hipótese de expressivo dano causado por 
agente político ou ocupante de cargo efetivo 
de carreira de Estado, a pena será aumentada 
em até um terço.
Senador Wellington Dias.

É a seguinte a Emenda na íntegra:

EMENDA Nº 6/2013

Dê-se ao art. 2º do Projeto de Lei do Senado nº 
204, de 2011, a seguinte redação:

“Art. 2º Os arts. 312, 316, 317 e 333 do De-
creto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
– Código Penal, passam a vigorar com a se-
guinte redação:
‘Peculato
Art. 312.  ........................................................
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) 
anos, e multa.
 .............................................................  (NR)’’

Na hipótese de expressivo dano causado por 
agente político ou ocupante de cargo efetivo de car-
reira de Estado, a pena será aumentada em até 1/3 
(um terço) – Senador Wellington Dias.

Pena – reclusão.    
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Alvaro Dias, 
para emitir parecer.

PARECER Nº 573, DE 2013–PLEN
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 

proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Bem, esta 
emenda soma-se às demais que nós apresentamos ao 
projeto do Senador Pedro Taques, incluindo o peculato. 
Agora o Senador Wellington Dias acrescenta o pecu-
lato qualificado. A emenda do Presidente Sarney, que 
institui também como crime hediondo o crime simples 
nas formas qualificadas. E as formas qualificadas, que, 
aliás, já estão na legislação, mas o Presidente Sarney 
apenas robustece a tese acrescentando. Há a emenda, 
também, de minha autoria, que eleva as penas, é uma 
emenda técnica, que propõe penas maiores em rela-
ção ao que estava estabelecido, e a emenda, também, 
que institui como crime hediondo o crime de excesso 
de exação. Portanto, são as emendas que aprovamos. 

O parecer é favorável, e V. Exª pode submeter à 
deliberação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – Sr. 
Presidente, essa emenda conjunta que eu subscrevi...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É a Emenda nº 6, de parecer favorável.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Essa é a que eu subscrevi também, com o Wellington?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É, exatamente. É a Emenda que V. Exª 
também assinou, em que combinamos esse encami-
nhamento, de que esse texto comum seria preferencial-
mente colocado em votação. A Casa concordou, não 
estabeleceu nenhuma objeção a esse encaminhamento.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Está bem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação a Emenda nº 6.

Os Srs. Senadores que aprovam a Emenda nº 6 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada a Emenda nº 6.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Discussão da redação.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pre-

sidente, só para ficar claro...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como 

Relator.) – Essa Emenda nº 6 é a do Wellington Dias, 
lida há pouco por V. Exª, é isso? E que nós demos o 
parecer?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Exatamente. Exatamente. É essa, a que 
sobre ela V. Exª acabou de emitir um parecer.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Exa-
to. Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É uma...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – É a emenda do Wellington Dias para o Alva-
ro Dias?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É uma emenda do Wellington para o 
Alvaro.

Passamos agora, Srªs e Srs. Senadores... 
Pedimos um pouco de paciência, pois está ha-

vendo ali a conclusão dessa convergência, que é mui-
to importante para que possamos também concluir a 
apreciação da matéria.

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.

Não havendo quem queira discutir a redação final, 
declaramos encerrada a discussão da redação final e 
passamos à votação da redação final.

As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam a re-
dação final permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Está aprovada a redação final.
Eu queria cumprimentar a todos, agradecer ao 

Senador Alvaro Dias, agradecer ao Senador José Sar-
ney, aos Senadores que mais diretamente participaram 
dessa discussão. 

Este é um momento importantíssimo do Senado 
Federal. Como todos sabem, os parlamentos do mundo 
todo e do Brasil convivem com algumas unanimidades 
estáticas. Essa era uma das unanimidades estáticas. 
E hoje esta sessão demonstra que estamos fazendo 

tudo, absolutamente tudo, para removê-las. Queria 
cumprimentar a todos.

Parabéns.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O Senado Federal recebeu, da Câmara 
dos Deputados, o 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 compensação financeira pela ex-
ploração 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; altera as 
Leis nºs 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e 12.351, 
de 22 de dezembro de 2010; e dá outras providências.

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 
2013, vai às Comissões de Educação, Cultura e Espor-
te; de Assuntos Sociais; e de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria pedir permissão à Casa para 
que possamos apreciar apenas o requerimento de ur-
gência do projeto dos royalties da educação, que che-
gou da Câmara dos Deputados. 

Há um problema que impede a votação agora. 
É que uma emenda aprovada pela Câmara dos De-
putados nos remete a um critério retroativo para os 
royalties, o que acabou ensejando a judicialização 
dessa discussão.

Então, para que possamos avaliar melhor, vamos 
votar hoje apenas a urgência e votaremos, amanhã 
ou no início da próxima semana, o projeto como um 
todo. Está bem?

É lido o seguinte:
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Com a urgência, a emenda pode ser apreciada em 
plenário.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação o requerimento.

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 
de urgência permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Antes de encerrar a sessão, queria agradecer aos 

Senadores que subscreveram o Projeto do Passe Livre 
para estudante regularmente matriculado nas escolas 
e com frequência demonstrada que, ao fazerem isso, 
assumem a coautoria do projeto. Praticamente toda a 
Casa assinou o Projeto de Passe Livre. Vamos deixar 
apenas para votar o requerimento de urgência desse 
projeto amanhã, e considero que, na medida em que 
deixamos, ele vai amadurecendo, para que possamos 
ter, como hoje também, uma grande conclusão sobre 
a tramitação dele.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Para comunicar 
que dei entrada em um projeto que também considero 
oportuno que seja discutido nesta caminhada que es-
tamos fazendo, junto com as ruas, no Brasil, que é a 
destinação dos royalties da mineração para educação, 
e para dialogar com a Câmara já, também fazendo um 
percentual para a saúde.

Então, nós apresentamos o projeto, e espero que 
ele receba acolhida de urgência, que é exatamente a 
destinação dos royalties da mineração para a educação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O projeto a que V. Exa (Fora do micro-
fone.) se refere está dando entrada hoje e ganha o 
número 254.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Número 254, de 2013. Mais recursos para a educação 
no nosso País, e para a saúde pública.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Parabenizamos V. Exa.

A SRa ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Presi-
dente!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Ana Amélia.

A SRa ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem revi-
são da oradora.) – Eu queria fazer um outro pedido. O 
Presidente da Comissão de Educação da Casa, Se-
nador Cyro Miranda, já se manifestou pela Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte, no sentido de que o 
PNE passe pela Comissão. Foi aprovado o requeri-

mento de urgência, mas seria conveniente valorizar a 
Comissão de Educação. Da mesma forma, penso que, 
mesmo que seja aprovado o requerimento de urgência 
pelo Plenário, que rapidamente também a Comissão 
de Educação se manifeste sobre os royalties para a 
educação e para a saúde, conforme o projeto que veio 
da Câmara dos Deputados.

Então, eu queria agradecer V. Exa, também por ter 
dado esse espaço de tempo, dado o questionamento 
jurídico em torno da matéria que veio da Câmara sobre 
a destinação dos royalties. Então, eu queria de novo 
manifestar o desejo de que o PNE passe pela Comis-
são de Educação, porque ela precisa revelar a sua uti-
lidade e a sua relevância aqui no Congresso Nacional.

Da mesma forma que no aspecto político da re-
forma política, caro Presidente Renan Calheiros, seria 
também conveniente. Existe... Como aconteceu em re-
lação ao crime hediondo que votamos aqui, a corrupção 
considerada como crime hediondo, da mesma forma, 
existe outra matéria, que está em várias comissões, de 
autoria de vários Senadores, que trata da extinção do 
voto obrigatório, tornando o voto facultativo no País. En-
tão, eu gostaria, porque essa é uma matéria relevante, 
é um clamor de grande parte do eleitorado brasileiro, 
que V. Exa também, da mesma forma, pudesse incluir 
esse assunto na agenda das reformas políticas cuja 
votação estamos encaminhando aqui, caro Presidente. 
Isso está em várias comissões e, em algumas, como 
na Comissão de Constituição e Justiça, ainda não foi 
distribuído ao relator. É um projeto, se não me engano, 
de autoria do Senador Ricardo Ferraço.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Eu já estou determinando o levanta-
mento das matérias a que V. Exa se refere, Senadora 
Ana Amélia.

Nós encerramos a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Comunico à Casa que nós estamos 
assinando os autógrafos do Fundo de Participação 
dos Estados, e remetendo o projeto à Presidente da 
República, para a devida sanção.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) – 
Presidente Renan, questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Sérgio Petecão. Em seguida, 
Senador...

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Primeiramente, eu 
queria parabenizá-lo também pela aprovação desse 
projeto, que entendemos que é de fundamental impor-
tância para o momento que estamos vivendo no País.



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 27 40041 

Mas gostaria de fazer um pedido. Na semana 
passada, votou-se, lá na Câmara Federal, o projeto 
que trata do referendo, o referendo que ocorreu lá no 
Acre, cuja decisão até hoje não foi cumprida.

A Câmara votou na semana passada e já enca-
minhou ao Senado. Então, eu gostaria que o senhor o 
incluísse em pauta, até pelo momento que nós estamos 
vivendo. Temos de levar em conta o que a população 
tem pedido, e ela pede que nós façamos a opção, em 
algumas decisões desta Casa, por um referendo – e 
lá no Acre já foi feito o referendo.

Peço que o senhor incluísse esse projeto, que 
foi votado na Câmara na semana passada e que já 
chegou ao Senado, nas nossas próximas votações 
aqui no plenário.

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Petecão.
Com a palavra, V. Exª, Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, a primeira coisa 
para que eu queria chamar a atenção, quando V. Exª 
trata da questão dos royalties do petróleo, é o fato da 
destinação dos recursos dos royalties para a educação, 
além da questão levantada pela Senadora Ana Amélia 
e que havia sido levantada pela manhã, na reunião de 
Líderes, do PNE.

Nós deveremos, obrigatoriamente, introduzir no 
PNE os ajustes a partir da votação dessa matéria dos 
royalties do petróleo. Então, nós estamos diante de 
dois projetos que, efetivamente, Senador Romero, 
têm ligação, do ponto de vista da ponderação justa, 
correta, e eu diria até preventiva, levantada por V. Exª, 
que diz respeito a decisões que o Supremo Tribunal 
Federal já adotou em relação aos contratos passados 
dos royalties.

Então, nós deveríamos, talvez, caminhar na possi-
bilidade de uma matéria abrigar essa questão e de nós 
solucionarmos, em uma única matéria, os dois temas.

Na realidade, eu acho muito difícil a gente conse-
guir, processualmente, votar essa matéria e remetê-la 
para sanção. Relatava-me o Senador José Pimentel, 
que foi Relator da matéria, que foram necessárias algu-
mas alterações no caso do PNE que veio da Câmara.

Então, se isso é vero, não há alternativa: nós, 
obrigatoriamente, teremos que devolver a matéria para 
a Câmara dos Deputados. E seria importante que a 
gente já fizesse o ajuste todo nessa matéria.

Reconheço – e aí eu quero encerrar – que o es-
forço de V. Exª é para materializar aquilo que foi ver-
balizado ontem. E eu não chamaria de correria, mas 
de comprometimento, para termos a oportunidade de 
cumprir a pauta.

Sou testemunha do esforço que V. Exª fez hoje 
durante o dia, desde as primeiras horas aqui da manhã, 
no início dos trabalhos, para a gente buscar identificar 
o conjunto de projetos que se encaixa nessa pauta le-
vantada por V. Exª.

E, ao mesmo tempo, Presidente, eu quero, mais 
uma vez, agradecer aqui a confiança, o apoio e, princi-
palmente, o empenho de todos os Senadores e, parti-
cularmente, dos técnicos da consultoria, dos membros 
da Mesa e os meus Pares aqui – todos eles – que 
contribuíram com emendas, aqueles que discutiram 
exaustivamente. Quero agradecer aqui pelo fato de a 
gente ter conseguido, numa matéria que é extrema-
mente difícil, encontrar uma equação que possa tra-
duzir, de agora em diante, a distribuição dos recursos 
para os Estados, que é o caso do FPE.

E quero apontar que essa confiança começou 
com o Presidente Sarney, ainda em junho do ano pas-
sado, portanto, um ano atrás. Mas eu quero realçar o 
comprometimento de vossa parte, no sentido de con-
tribuir para que a gente pudesse entregar um FPE e, 
portanto, superar as querelas jurídicas e dar aos Esta-
dos a tranquilidade para que se processe, a partir já do 
próximo dia 10 de julho, portanto, o repasse do FPE.

Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nós é que agradecemos a V. Exª, que, 
não só com relação ao FPE, mas com relação a toda 
essa pauta que o Senado está propondo, a toda essa 
agenda nova que vem das ruas, tem sobremaneira 
colaborado para que nós possamos encaminhá-la na 
direção da sociedade, que quer ser ouvida e vai, Se-
nador Walter Pinheiro, ser ouvida. Nós é que agrade-
cemos a V. Exª.

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) – 
Sr. Presidente, questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Amorim.

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE. 
Sem revisão do orador.) – Presidente, o PSC solicita 
que o senhor também coloque em pauta a PEC nº 17, 
que tem como Relator o nobre Senador Inácio Arruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
O relatório já está pronto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Qual é a PEC? Só para...

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) 
– Que reconhece aos procuradores municipais aquilo 
a que eles realmente têm direito: a igualdade na con-
dição de procurador.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 
AM) – Presidente, pela ordem.
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O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) 
– Tanto faz procurador estadual, municipal, federal, fa-
zemos parte de uma Federação, todos os entes têm 
as suas corresponsabilidades.

Então, é justo que se reconheça a todos esses 
profissionais, a esses abnegados, esse direito. Ou seja, 
é apenas colocar no nosso Texto Constitucional que ali 
também está a Procuradoria Municipal, Sr. Presidente, 
os procuradores municipais.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a sugestão de prio-
ridade que V. Exª faz e quero dizer à Casa que essa 
PEC já está pronta para ser incluída na Ordem do Dia.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 
AM) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Alfredo Nascimento.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 
AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu quero 
lembrar a V. Exª que, na última reunião de Líderes, nós 
fizemos um acordo, por proposta minha, que essa PEC 
seria priorizada e entraria em pauta. Foi feita uma soli-
citação do meu Partido, do PTB, do PSC e do PCdoB 
no sentido de que fosse colocada em pauta. Então, eu 
pediria a V. Exª que a colocasse em pauta.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É exatamente isso que V. Exª acaba de 
colocar. Na última reunião de Líderes que fizemos, o 
Senador Alfredo Nascimento pediu que pudéssemos 
pautar essa matéria. E nós assumimos um compro-
misso, realmente, com o Senador Alfredo Nascimen-
to, em nome dos Partidos todos que compõem essa 
quase unanimidade, de que nós apreciaríamos essa 
proposta de emenda à Constituição.

Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, 

dentro da mesma linha...
Depois do Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 

Sr. Presidente, se V. Exª desejar, o parecer está pronto 
e eu já posso fazer a leitura.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Faremos isso.

Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Primeiro, eu gostaria de parabenizar V. Exª pela 

tarde de hoje, pela condução dos trabalhos, pelos pro-
jetos votados hoje, parabenizando também o Senador 
Pedro Taques, por um projeto tão importante, e os 
demais que emendaram e agruparam seus projetos, 
como o Senador Wellington Dias e o nobre Senador 
José Sarney. Foi uma tarde muito profícua para este 

Congresso Nacional, para a imagem do Congresso, 
para o Brasil. Foi um projeto muito importante.

E aguardo, dentro da mesma linha do pedido do 
nobre Senador Eduardo Amorim, do Senador Alfredo 
Nascimento e do nobre Senador Inácio Arruda, este 
compromisso feito por V. Exª para pautar essa PEC 
na maior brevidade de tempo possível, tendo em vista 
que foi compromisso de V. Exª firmado no Colégio de 
Líderes, principalmente a pedido do nobre Senador 
Alfredo Nascimento.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu vou dar a palavra a V. Exª, Senador 
Rodrigo. Mas, antes, eu quero convidar os Srs. Sena-
dores para que participem da conversa que nós vamos 
ter com esses jovens das escolas de ensino médio, 
de ensino público, de ensino privado, da Universida-
de Nacional de Brasília, que propõem ao Congresso 
Nacional uma pauta. E nós vamos discuti-la.

Eles já foram recebidos pelo Presidente da Câ-
mara e serão agora recebidos pelo Presidente do 
Senado e pelos Senadores que quiserem dessa con-
versa participar.

Todos estão convidados.
Eu peço ao Senador Romero Jucá que dê con-

tinuidade à sessão.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também está 
no gabinete de V. Exª uma comitiva da União Nacional 
dos Estudantes e da União Brasileira dos Estudantes 
Secundaristas. Parte da sua pauta já foi votada, e a 
outra parte está na pendência dos requerimentos que 
acabamos de aprovar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é só 
para manifestar a posição do Partido Socialista Brasi-
leiro de apoio à apreciação da PEC dos Procuradores 
Municipais, sugerida pelo Senador Eduardo Amorim e 
pelo Senador Alfredo Nascimento.

Também, Sr. Presidente, dentro do pacto da se-
gurança, para que seja apreciada, na próxima reunião 
de Líderes, a Proposta de Emenda à Constituição nº 
24, de 2012, de autoria do Senador Capiberibe. Eu 
estou solicitando a V. Exª que ela seja incluída para 
o debate na próxima reunião do Colégio de Líderes, 
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como uma agenda também positiva dentro do pacto 
pela educação.

E quero, Sr. Presidente, fazer uma solicitação 
a V. Exª. Houve, nas duas reuniões da Comissão de 
Constituição e Justiça anteriores à de hoje, um cons-
trangimento, porque um número muito grande de sur-
dos e mudos vieram prestigiar, acompanhar a reunião 
da Comissão e, infelizmente, Sr. Presidente, nós não 
tínhamos intérpretes de Libras na Casa, nas entradas 
da Casa. E essas pessoas tiveram uma dificuldade 
muito grande de comunicação.

Como o Senado Federal, Sr. Presidente, aprovou 
a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência, como sei que a Casa tem um plano 
de acessibilidade, eu quero reivindicar que a Casa 
garanta intérprete de Libras em todas as entradas, 
acompanhando as comissões, na TV Senado, para 
que os brasileiros que têm essa deficiência – surdos 
e mudos –, que são muitos, possam acompanhar e 
interferir os trabalhos da Casa.

É essa a solicitação que faço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nós aceitamos, com muita satisfação, a 
prioridade sugerida por V. Exª. É isto mesmo: o Sena-
do tem compromisso com isso e vai envidar todos os 
esforços no sentido de que possa dela se desincumbir.

Nós agradecemos V. Exª.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Sem 

revisão do orador.) – Eu gostaria de solicitar a V. Exª 
também, como os demais companheiros aqui do União 
e Força e do PCdoB, que lesse a matéria da PEC 17 
hoje, apenas fizesse a leitura, para que nós a votás-
semos na semana que vem.

Em nome do DEM, eu também encaminho favo-
ravelmente, junto com os demais partidos que aqui já 
manifestaram o interesse em relação a essa matéria.

Muito obrigado.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
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. 

Sem revisão do orador.) – O sentido da reivindicação 
do Senador Jayme Campos é de que nós possamos ler 
o relatório e já contar hoje como uma primeira sessão 

de debates da PEC nº 17, a PEC dos Procuradores 
Municipais. Só isso.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É, nós combinamos com os Líderes 
partidários – eu queria só fazer esta ponderação no 
momento em que vou encerrar a sessão – que nós não 
votaríamos nenhuma outra matéria além daquelas que 
nós votamos hoje. Isso foi muito importante para que 
nós chegássemos até este estágio desta sessão. Essa 
matéria já está pronta, precisa apenas ser pautada. Se 
houver realmente o consenso da Casa, nós poderemos 
dispensar todos os interstícios, mas precisa haver o 
consenso, a unanimidade da Casa.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Sr. Presidente, eu sou o Relator apenas, não sou o 
autor da matéria, da PEC, mas fiz com muita satisfação 
esse relatório. O que o Senador Alfredo Nascimento e 
outros Senadores estão pedindo é que ela seja incluí-
da na Ordem do Dia para votação e para contar prazo 
evidentemente, pois são cinco sessões de debate e 
só na ultima sessão é que ela vai a voto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Faremos isso.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– E é evidente que... É uma emenda constitucional, é 
quórum qualificado. Quer dizer, quem não concordar 
vota contra; quem concordar vota a favor.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Faremos isso, esse foi o compromisso 
que eu assumi.

Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Eu apenas 
queria dizer, Sr. Presidente, que, na minha opinião, 
essa não é uma proposta de emenda à Constituição 
que interessa hoje ao Brasil, nem creio que seja ne-
cessária, porque hoje os Municípios têm autonomia 
para criar, se quiserem, no âmbito de sua autonomia 
constitucional, as suas Procuradorias, com as regras 
que decidam estabelecer.

Eu penso até que essa emenda é inconstitucio-
nal, porque ela fere a autonomia do Município, que é 
uma cláusula pétrea. E mais: não creio que haja neste 
momento uma urgência em se votar algo que, no meu 
entender, vai acrescentar custos às administrações 
municipais. Vai acrescentar custos, vai torná-las mais 
pesadas, vai impor a criação de cargos de carreira de 
Procuradores, e há muitos Municípios que não com-
portam isso. Evidentemente, o Procurador tem que ser 
recrutado por concurso público. 
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Agora, impor a criação de uma carreira de Procu-
rador? Sinceramente, Presidente, eu não creio que isso 
seja, hoje, uma prioridade da Nação. Nós já temos na 
pauta não sei quantas emendas constitucionais para 
criar tribunais regionais no País; há outra que envere-
da pela relação entre o consumidor do restaurante e 
os garçons. São matérias que, no meu entender, po-
deriam ficar para um momento posterior, deveríamos 
votar agora as coisas mais urgentes.

E queria lembrar também a V. Exª, Presidente, 
mais uma vez, a necessidade da qual já falamos e para 
a qual o senhor é muito sensível: de programarmos a 
votação dos vetos.

V. Exª teve uma ideia interessante e positiva, que 
é declarar prejudicada uma parte significativa dos ve-
tos. E creio que, sob os auspícios de V. Exª, podere-
mos fazer uma reunião de Líderes para, depois disso, 
vermos aquilo que é mais consensual de forma a não 
nos depararmos com esse mesmo problema acumu-
lado no momento em que formos votar a LDO.

É essa a observação que faço a V. Exª. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – V. Exª tem absoluta razão. Pelo que a 
Casa vê, não há unanimidade para tramitação desta 
proposta de emenda à Constituição...

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) – 
Sr. Presidente, questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Só um minuto, Senador Eduardo Amorim.

Não há unanimidade, mas o nosso compromisso 
é de colocá-la na pauta, nós vamos colocá-la na pauta. 
Não havendo unanimidade, significa dizer que vamos 
observar os interstícios todos exigidos regimentalmente 
para a sua tramitação.

Senador Amorim.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, respeito opi-
niões diferentes, mas acredito que esta também é uma 
questão moralizadora, pois moraliza a Administração 
Pública e aumenta o zelo público, pois dá a esses pro-
fissionais o reconhecimento de procurador.

Creio que o aumento do custo com certeza tra-
rá também o aumento da qualidade. Penso que essa 
pauta coincide, sim, com esse clamor a que estamos 
assistindo nas ruas.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Por fim, gostaríamos de comunicar à 
Casa – e o Senador Aloysio Nunes Ferreira falou ra-
pidamente – que nós convocamos pela quinta vez 
sessão do Congresso Nacional para esta quarta-feira. 

Vou conversar com o Presidente Henrique, por-
que o Regimento diz que a convocação do Congres-
so Nacional cabe ao Presidente do Senado Federal e 
do Congresso Nacional, com anuência do Presidente 
da Câmara dos Deputados. Para nós convocarmos 
novamente uma sessão do Congresso Nacional, é 
importante combinarmos o horário, em função da pa-
ralisação consequente das duas Casas. A reunião do 
Congresso, como todos sabem, é uma reunião conjunta 
das duas Casas do Congresso Nacional, para que nós 
possamos apreciar os vetos.

Já definimos o critério de encaminhamento. Va-
mos declarar prejudicados quase 1.700 vetos e vamos, 
na sequência, combinar uma reunião com os Líderes 
partidários para que eles estabeleçam um critério de 
apreciação dos vetos que restarão.

Senador Eduardo Lopes. Em seguida, vou en-
cerrar a sessão.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 

Encerrar a sessão ou a Ordem do Dia?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – A Ordem do Dia já encerramos.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 

Vai encerrar a sessão realmente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nós pretendíamos encerrar a sessão 
para recebermos os jovens da manifestação.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Então, está prejudicada a minha fala.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, proposta de emenda à 
Constituição que será lida.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A proposta de emenda à Constituição 
que acaba de ser lida está sujeita às disposições cons-
tantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

Sobre a mesa, projetos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 124, DE 2013

Susta a Resolução do Conselho Nacional de 
Trânsito nº 429, de 05 de dezembro de 2012, que 
“estabelece critérios para o registro de trato-
res destinados a puxar ou arrastar maquinaria 
de qualquer natureza ou a executar trabalhos 
agrícolas e de construção, de pavimentação 
ou guindastes (máquinas de elevação)”.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica sustada, nos termos do art. 49, inciso 

V, da Constituição Federal, a Resolução do Conselho 
Nacional de Trânsito nº 429, de 5 de dezembro de 2012.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Justificação

O Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, é bastante claro 
quanto a seu escopo: “o trânsito de qualquer natureza 
nas vias terrestres do território nacional, abertas à cir-
culação, rege-se por este Código” (art. 1º).

É evidente, portanto, que o interior de fazendas 
e outras áreas privadas destinadas à produção agro-
pecuária não estão abrangidos no conceito de “vias 
terrestres abertas à circulação”, logo não são regidas 
pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido, não pode o Conselho Nacional 
de Trânsito (CONTRAN) regulamentar a circulação de 
máquinas agrícolas utilizadas fora das vias públicas, 
exigindo-lhes Certificado de Registro Veicular, como 
propõe a mencionada resolução deste colegiado.

Fica, portanto, claramente configurado que o Con-
tran exorbitou do poder regulamentador do Poder Exe-
cutivo. Nesse caso, a Constituição (art. 49, inciso V) de-
termina que compete ao Congresso Nacional, por meio 
de decreto legislativo, sustar a aplicação desses atos, de 
forma a evitar a usurpação de sua prerrogativa legislativa.

Por esses motivos, esperamos contar com a 
aquiescência dos nobres Pares para o projeto que ora 
submetemos à elevada consideração deste Senado 
da República.

Sala das Sessões, – Senador Blairo Maggi.

LEGISLAÇÃO CITADA

RESOLUÇÃO N° 429,  
DE 05 DE DEZEMBRO DE 2012

Estabelece critérios para o registro de tra-
tores destinados a puxar ou arrastar ma-
quinaria de qualquer natureza ou a execu-
tar trabalhos agrícolas e de construção, de 
pavimentação ou guindastes (máquinas de 
elevação)

O Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, 
no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I 
e X, do art. 12, da Lei n° 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, e 
conforme o Decreto n° 4.711, de 29 de maio de 2003, 
que dispõe sobre a coordenação do Sistema Nacio-
nal de Trânsito;
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
I – resolver definitivamente sobre tratados, acor-

dos ou atos internacionais que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

II – autorizar o Presidente da República a de-
clarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças 
estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele 
permaneçam temporariamente, ressalvados os casos 
previstos em lei complementar;

III – autorizar o Presidente e o Vice-Presidente 
da República a se ausentarem do País, quando a au-
sência exceder a quinze dias;

IV – aprovar o estado de defesa e a intervenção 
federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qual-
quer uma dessas medidas;

V – sustar os atos normativos do Poder Executivo 
que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites 
de delegação legislativa;

VI – mudar temporariamente sua sede;
VII – fixar idêntico subsídio para os Deputados 

Federais e os Senadores, observado o que dispõem 
os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, 
I; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998)

VIII – fixar os subsídios do Presidente e do Vice-
-Presidente da República e dos Ministros de Estado, 
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observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, 
II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)

IX – julgar anualmente as contas prestadas pelo 
Presidente da República e apreciar os relatórios sobre 
a execução dos planos de governo;

X – fiscalizar e controlar, diretamente, ou por 
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, 
incluídos os da administração indireta;

XI – zelar pela preservação de sua competência 
legislativa em face da atribuição normativa dos outros 
Poderes;

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;

XIII – escolher dois terços dos membros do Tri-
bunal de Contas da União;

XIV – aprovar iniciativas do Poder Executivo re-
ferentes a atividades nucleares;

XV – autorizar referendo e convocar plebiscito;
XVI – autorizar, em terras indígenas, a exploração 

e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa 
e lavra de riquezas minerais;

XVII – aprovar, previamente, a alienação ou con-
cessão de terras públicas com área superior a dois mil 
e quinhentos hectares.
....................................................................................

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código de Trânsito Brasileiro

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares

 Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias 
terrestres do território nacional, abertas à circulação, 
rege-se por este Código.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e  
Cidadania)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 253, DE 2013

Altera a Lei nº. 8.072, de 25 de julho de 1990, 
para incluir no rol de crimes hediondos o delito 
de falsificação, corrupção, adulteração ou alte-
ração de substância ou produtos alimentícios 
(art. 272, caput, §§ 1º e 1º-A, do Código Penal). 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº. 8.072, de 25 de julho de 

1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VII-C:

“Art. 1º  ...........................................................
 .......................................................................

VII-C – falsificação, corrupção, adulteração ou 
alteração de substância ou produtos alimen-
tícios (art. 272, caput, §§ 1º e 1º-A, com a re-
dação dada pela Lei nº. 9.677, de 2 de julho 
de 1998).” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação

Este Projeto de Lei do Senado tem como objetivo 
incluir no rol de crimes hediondos o delito de falsifica-
ção, corrupção, adulteração ou alteração de substân-
cia ou produtos alimentícios (Art. 272, caput, §§ 1º e 
1º-A, com a redação dada pela Lei nº. 9.677, de 2 de 
julho de 1998).

São cada vez mais frequentes as notícias sobre 
fraudes provocadas propositalmente pela indústria 
alimentícia, ao usar elementos químicos que possam 
provocar danos à saúde, no intuito de aumentar a 
produtividade do produto. Os exemplos são diversos 
e podem atingir qualquer alimento.

Já foram constatados casos de adição de soda 
cáustica e água oxigenada em leites UHT, substâncias 
essas que mascaram um produto com falha na ori-
gem, além de tornar o processo mais barato e causar 
a oxidação das vitaminas A e E. Há, também, casos 
de leites misturados com água, ureia e formol, utiliza-
dos para aumentar o volume do líquido e proporcionar 
lucro ao fabricante. 

Por sua vez, os sucos também são objeto de frau-
de. O suco de maçã pode vir contaminado por arsênio 
ou mesmo xarope de milho, adoçante sintético e ácido 
málico. No suco de laranja, existe uma proporção cor-
reta entre o ácido isocítrico e outros ácidos existentes 
no suco de laranja, podendo tal relação ser modificada 
pelo fabricante. 

O café, bebida popular no Brasil, pode vir mis-
turado com milho, cevada e centeio, além de fubá e 
caramelo, visando atrair o paladar dos consumidores. 

O azeite geralmente é alterado com óleo de mi-
lho, óleo de avelã e óleo de palma.

O mel pode vir contaminado com xarope de mi-
lho, glicose e frutose.

Assim, seja para mudar o sabor ou até mesmo 
para baratear o custo de produção do alimento, mui-
tos ingredientes são adicionados ou substituídos por 
outros, sem que isso seja devidamente informado na 
embalagem do produto. Ademais, para agravar a situ-
ação, às vezes são adicionados produtos que podem 
causar danos à saúde do consumidor, até mesmo a 
morte, sendo que tal adulteração, na grande maioria 
das vezes, é imperceptível pelo paladar. 
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Portanto, diante da gravidade desses fatos, que 
podem atingir um número indeterminado de pessoas, 
propomos a inclusão no rol de crimes hediondos do 
delito de falsificação, corrupção, adulteração ou altera-
ção de substância ou produtos alimentícios (Art. 272, 
caput, §§ 1º e 1º-A, com a redação dada pela Lei nº. 
9.677, de 2 de julho de 1998).

Sala das Sessões, – Senador Ruben Figueiró.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990

Dispõe sobre os crimes hediondos, nos ter-
mos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição 
Federal, e determina outras providências.

Art. 1o São considerados hediondos os seguintes 
crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 – Código Penal, consumados ou 
tentados: (Redação dada pela Lei nº 8.930, de 1994) 
(Vide Lei nº 7.210, de 1984)

...........

...........
VII-B – falsificação, corrupção, adulteração ou 

alteração de produto destinado a fins terapêuticos 
ou medicinais (art. 273, caput e § 1o, § 1o-A e § 1o-B, 
com a redação dada pela Lei no 9.677, de 2 de julho 
de 1998). (Inciso incluído pela Lei nº 9.695, de 1998)

...........

...........

LEI Nº 9.677, DE 2 DE JULHO DE 1998

Altera dispositivos do Capítulo III do Título 
VIII do Código Penal, incluindo na classifi-
cação dos delitos considerados hediondos 
crimes contra a saúde pública, e dá outras 
providências.

Art. 1o Os dispositivos a seguir indicados do De-
creto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Códi-
go Penal, passam a vigorar com a seguinte redação:

...........

...........
“Art. 272. Corromper, adulterar, falsificar ou al-

terar substância ou produto alimentício destinado a 
consumo, tornando-o nocivo à saúde ou reduzindo-lhe 
o valor nutritivo:”(NR)

“Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, 
e multa.”(NR)

“§ 1o-A. Incorre nas penas deste artigo quem fa-
brica, vende, expõe à venda, importa, tem em depósito 
para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entre-
ga a consumo a substância alimentícia ou o produto 
falsificado, corrompido ou adulterado.”

“§ 1o Está sujeito às mesmas penas quem pratica 
as ações previstas neste artigo em relação a bebidas, 
com ou sem teor alcoólico.”(NR)

(À Comissão Temporária de Reforma do  
Código Penal)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 254, DE 2013

Dispõe sobre destinação, para as áreas de 
educação e saúde, do total da participação da 
Compensação Financeira pela Exploração Mi-
neral – CFEM, com a finalidade de cumprimen-
to da meta prevista no inciso VI do caput do 
Art. 214 e no Art. 196 da Constituição Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre destinação, para as 

áreas da educação e saúde, do total da participação 
da Compensação Financeira pela Exploração Mineral 
– CFEM, de que trata o Art. 20, §1º da Constituição 
Federal.

Art. 2º Para fim do cumprimento da meta previs-
ta no inciso VI do caput do Art. 214 e no Art. 196 da 
Constituição Federal, serão destinadas exclusivamen-
te para a educação pública e para a saúde públicas, 
na forma do regulamento, as receitas da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios prove-
nientes da Compensação Financeira pela Exploração 
Mineral – CFEM, na seguinte proporção:

I – 75% para a educação pública;
II – 25% para saúde pública.
Parágrafo único. Os recursos destinados à edu-

cação e à saúde na forma do caput serão aplicados 
em acréscimo ao mínimo obrigatório na Constituição 
Federal.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificatição

Este Projeto de Lei propõe a destinação, exclusi-
vamente para as áreas da educação e saúde, do total 
das receitas da União, dos Estados, do Distrito Fede-
ral e dos Municípios provenientes da Compensação 
Financeira pela Exploração Mineral – CFEM, na pro-
porção de 75% para a educação pública e 25% para 
saúde pública, determinando ainda que tais recursos 
serão aplicados em acréscimo ao mínimo obrigatório 
previstos na Constituição Federal.

Tal proposição vem se somar a várias iniciativas 
no âmbito do Legislativo, do Executivo e de seguimentos 
organizados da população, especialmente das áreas 
da educação e da saúde, em busca da melhoria no 
atendimento desses serviços públicos.
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A exemplo do amplo debate que vem ocorrendo 
em relação à destinação dos royalties do petróleo e do 
Fundo Social do Pré-Sal para a educação, com forma 
de atingir a meta de investir 10% do Produto Interno 
Bruto – PIB em educação, como propugna a propos-
ta de Plano Nacional de Educação – PNE, queremos 
incluir nessa discussão a utilização da Compensação 
Financeira pela Exploração Mineral – CFEM, como for-
ma de ampliar os investimentos na educação, vez que 
a meta proposta no PNE representa, praticamente do-
brar, em 10 anos, os investimentos que realizamos hoje.

Do mesmo modo, a área da saúde, especial-
mente após o fim da CPMF, reclama por novas fon-
tes de financiamento para o seu custeio. Melhorias 
no atendimento da saúde e da educação estão entre 
as principais reivindicações da população brasileira e 
contam com o reconhecimento dos governantes nas 
várias esferas de governo.

Assim, é que solicitamos aos nobres pares o 
apoio ao presente Projeto de Lei.

Sala das Sessões,    de junho de 2013. – Sena-
dor Inácio Arruda, PCdoB-CE.

LEGISLAÇÃO CITADA

Capítulo II 
Da União

Art. 20. São bens da União:
....................................................................................

§ 1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos 
da administração direta da União, participação no resulta-
do da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos 
hídricos para fins de geração de energia elétrica e de ou-
tros recursos minerais no respectivo território, plataforma 
continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, 
ou compensação financeira por essa exploração.
....................................................................................

Seção II 
Da Saúde

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Es-
tado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
....................................................................................

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de 
educação, de duração decenal, com o objetivo de ar-
ticular o sistema nacional de educação em regime de 
colaboração e definir diretrizes objetivos, metas e estra-
tégias de implementação para assegurar a manutenção 
e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, 
etapas e modalidades por meio de ações integradas 

dos poderes públicos das diferentes esferas federati-
vas que conduzem a:
....................................................................................

VI – estabelecimento de meta de aplicação de 
recursos públicos em educação como proporção do 
produto interno bruto.
....................................................................................

(Às Comissões de Educação, Cultura e Espor-
te; de Assuntos Sociais; e de Assuntos Econô-
micos, cabendo à última decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 255, DE 2013

Altera os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 401, 
de 30 de dezembro de 1968, e o art. 24 da Lei 
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a fim 
de tornar exigível a inscrição no Cadastro 
de Pessoas Físicas do paciente a ser aten-
dido pelos serviços privados de assistência 
à saúde conveniados ao Sistema Único de 
Saúde ou por este contratados.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 401, 

de 30 de dezembro de 1968, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 2º A inscrição no CPF alcançará as pes-
soas físicas e deverá ser efetuada na mesma 
data em que for realizado o correspondente 
registro de nascimento.
Parágrafo único. Caso a inscrição no CPF não 
tenha sido feita no prazo estipulado no caput, 
poderá ser efetuada ex officio pelo Ministro da 
Fazenda.” (NR)
“Art 3º Além de outras hipóteses previstas em 
lei, compete ao Ministro da Fazenda determi-
nar os casos em que deverá ser exibido ou 
mencionado o documento comprobatório de 
inscrição no CPF.” (NR)
Art. 2º O art. 24 da Lei nº 8.080, de 19 de se-
tembro de 1990, passa a vigorar acrescido do 
seguinte § 2º, renumerando-se o atual pará-
grafo único como § 1º:
“Art. 24.  .........................................................
§ 1º  ...............................................................
§ 2º O pagamento pelos serviços de que tra-
ta o caput é condicionado à vinculação de 
cada usuário atendido, identificado por meio 
de seu nome e número de inscrição no Ca-
dastro de Pessoas Físicas, ao procedimento a 
ser remunerado pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS).” (NR)
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor cento e oitenta 
dias após sua publicação.

Justificação

“A saúde é direito de todos e dever do Estado”. 
Assim determina a Constituição Cidadã. Esse trecho 
inicial de seu art. 196 deveria ser suficiente para re-
gular o acesso de todo cidadão brasileiro a um siste-
ma de saúde que oferecesse atendimento gratuito e 
de qualidade.

No entanto, mesmo com outros dispositivos cons-
titucionais e inúmeras leis e regulamentos voltados para 
disciplinar a atenção à saúde, a população brasileira 
ainda sofre com o atendimento precário oferecido pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) e caracterizado por filas, 
falta de medicamentos, equipamentos ultrapassados etc.

Em que pese à reconhecida insuficiência do aporte 
de recursos orçamentários para financiar as ações e os 
serviços públicos de saúde, contribuem decisivamente 
para piorar os problemas a má gestão dos hospitais e 
os desvios de recursos destinados à atenção à saúde. 

Semanalmente os jornais noticiam escândalos na 
gestão da saúde pública: desvios de verbas, superfa-
turamento nas licitações, duplicidade de pagamentos, 
cobranças pelo atendimento de pacientes já falecidos 
etc. São casos gravíssimos pois, além de constituírem 
ato criminoso, implicam prejuízos diretos para a saúde 
da população dependente do SUS.

Com o propósito de mitigar os desvios de recur-
sos, especialmente aqueles praticados por entidades 
privadas que prestam atendimento no âmbito do SUS, 
ofereço à consideração dos nobres Pares do Congresso 
Nacional o presente projeto de lei. A identificação dos 
usuários, em cada atendimento, por meio do número 
do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) facilitará sobre-
maneira a auditoria das contas do SUS. Esperamos, 
assim, contar com o apoio desta Casa à proposição 
que agora apresentamos.

Sala das Sessões, – Senador Gim.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI No 401,  
DE 30 DE DEZEMBRO DE 1968

Vigência

Altera dispositivos da legislação do Impôsto 
de Renda e dá outras providências.

O Presidente da República, usando das atribui-
ções que lhe confere o § 1º do artigo 2º do Ato Institu-
cional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, 

DECRETA:
 Art 1º O registro de Pessoas Físicas criado pelo 

artigo 11 da Lei número 4.862, de 29 de novembro de 

1965, é transformado no Cadastro de Pessoas Físi-
cas (CPF). 

 Art 2º A inscrição no Cadastro de Pessoas Físi-
cas (CPF), a critério do Ministro da Fazenda, alcançará 
as pessoas físicas, contribuintes ou não do impôsto de 
renda e poderá ser procedido “ ex officio “.

 Art 3º O Ministro da Fazenda determinará os 
casos em que deverá ser exibida ou mencionado o 
documento comprobatório de inscrição no Cadastro 
de Pessoas Físicas (CPF). 

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990

Mensagem de veto
Regulamento

Dispõe sobre as condições para a promo-
ção, proteção e recuperação da saúde, a or-
ganização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO II 
Da Participação Complementar

Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem 
insuficientes para garantir a cobertura assistencial à 
população de uma determinada área, o Sistema Único 
de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços oferta-
dos pela iniciativa privada.

Parágrafo único. A participação complementar 
dos serviços privados será formalizada mediante con-
trato ou convênio, observadas, a respeito, as normas 
de direito público.

(Às Comissões de Constituição, Justiça e Ci-
dadania; e de Assuntos Sociais, cabendo à 
última a decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 256, DE 2013 

Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 
1995, para permitir que sejam deduzidas da 
base de cálculo do Imposto sobre a Renda 
das Pessoas Físicas (IRPF) as despesas 
com acessórios e adaptações especiais 
para serem instalados em veículo automotor 
para transporte de pessoas com deficiência.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezem-

bro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º  ...........................................................
 .......................................................................
II –  .................................................................
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 .......................................................................
i) os valores referentes à aquisição, durante 
o ano-calendário, dos seguintes acessórios e 
adaptações especiais para serem instalados 
em veículo automotor destinado ao uso de 
pessoa portadora de deficiência:
1. plataforma de elevação para cadeira de ro-
das, manual, eletro-hidráulica ou eletromecâ-
nica, especialmente desenhada e fabricada 
para uso por pessoa portadora de deficiência, 
suas partes e acessórios;
2. elevadores do tipo “lift”;
3. rampa para cadeira de rodas, suas partes 
e acessórios;
4. guincho para transportar cadeira de rodas, 
suas partes e acessórios;
5. bancos móveis;
6. equipamentos necessários para serem ins-
talados em veículo automotor destinados à 
adaptação para pessoa portadora de defici-
ência física impossibilitada de dirigir veículo 
convencional.
 .......................................................................
§ 5º As deduções de que tratam as alíneas i 
e j do inciso II do caput deste artigo aplica-se 
na hipótese de aquisição:
I – por pessoas portadoras de deficiência físi-
ca ou mental, severa ou profunda, ou autistas, 
diretamente ou por intermédio de seu repre-
sentante legal;
II – por aqueles que comprovadamente adqui-
ram as partes, os acessórios e os equipamen-
tos e os doem para os deficientes, na forma 
regulamentada pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil.
§ 6º Para a concessão do benefício é conside-
rada também pessoa portadora de deficiência 
física aquela que apresenta alteração completa 
ou parcial de um ou mais segmentos do corpo 
humano, acarretando o comprometimento da 
função física, apresentando-se sob a forma 
de paraplegia, paraparesia, monoplegia, mo-
noparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputa-
ção ou ausência de membro, paralisia cere-
bral, membros com deformidade congênita ou 
adquirida, exceto as deformidades estéticas 
e as que não produzam dificuldades para o 
desempenho de funções.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de 
janeiro do ano seguinte ao de sua publicação oficial.

Justificação

O elevado preço dos equipamentos e das adap-
tações para veículos que transportam pessoas com 
deficiência retira parcela considerável do rendimento 
dos trabalhadores. Para minimizar esse impacto, este 
projeto visa a reduzir os encargos tributários sobre 
essas aquisições.

Infelizmente, os transportes públicos coletivos – 
pouquíssimos são adaptados – não conseguem suprir 
as necessidades e as demandas dos deficientes, de 
modo que para assegurar o direito constitucional da 
livre locomoção é necessária a aquisição de veículos 
adaptados. No entanto, em virtude do elevado preço, 
há um comprometimento da parcela da renda dos con-
tribuintes com a aquisição dos equipamentos. Não é 
justo, assim, que paguem o imposto sobre uma renda 
que, de fato, lhes foi subtraída, em função da neces-
sidade da despesa.

Por exemplo, os acessórios e as adaptações es-
peciais para serem instalados em veículo automotor 
destinado ao uso de pessoa portadora de deficiência 
física possuem elevado preço de mercado. A adaptação 
de veículo com rampa elevatória automatizada custa 
acima de R$ 28.000,00. Caso o contribuinte adquira 
um desses equipamentos, não só o seu rendimento 
disponível será reduzido, mas também terá que reco-
lher o Imposto sobre a Renda, pois essas despesas 
não são dedutíveis.

Como vivemos em um Estado Social, cabe ao 
ente público atuar para igualar situações desiguais. 
As pessoas com deficiência devem receber ações e 
serviços estatais para amenizar as dificuldades que 
são obrigadas a enfrentar, de maneira a promover 
sua inserção social. Por isso, a redução dos encargos 
tributários é uma das opções viáveis para favorecer a 
parcela mais necessitada da população.

A proposição inova o ordenamento ao permitir 
que sejam dedutíveis da base de cálculo do Imposto 
sobre a Renda os gastos com equipamentos neces-
sários à locomoção das pessoas deficientes, incluindo 
as adaptações necessárias para veículos. Para ampliar 
a efetividade do benefício aos mais necessitados, que 
não possuem rendimentos, o projeto permite a dedução 
do IRPF pelas pessoas que doem os equipamentos 
aos deficientes.

É imprescindível e urgente a redução dos tributos 
para que os direitos dos portadores de deficiência pos-
sam ser usufruídos em sua plenitude. A possibilidade 
da dedução da base de cálculo do IRPF é o simples 
reconhecimento da necessidade da despesa, em função 
de o Estado não fornecer transporte público condizente. 
Ou alteramos o quadro legislativo atual para favorecer 
a aquisição de equipamentos que facilitam o transpor-
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te dos deficientes, ou pactuamos com a continuidade 
do quadro de desigualdade e injustiça hoje reinante. 

Convicto da relevância da presente iniciativa, 
esperamos a acolhida do projeto pelos ilustres Pares.

Sala das Sessões, – Senador Casildo Maldaner.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Altera a legislação do imposto de renda das 
pessoas físicas e dá outras providências.

O Presidente da República faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 8º A base de cálculo do imposto devido no 
ano-calendário será a diferença entre as somas:

 I – de todos os rendimentos percebidos durante 
o ano-calendário, exceto os isentos, os não-tributáveis, 
os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à 
tributação definitiva;

 II – das deduções relativas:
 a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendá-

rio, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, 
bem como as despesas com exames laboratoriais, ser-
viços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses 
ortopédicas e dentárias;

 b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos 
de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 
1º, 2º e 3º graus, cursos de especialização ou profis-
sionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, 
até o limite anual individual de R$ 1.700,00 (um mil e 
setecentos reais);

 b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos 
de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 
1o, 2o e 3o graus, creches, cursos de especialização ou 
profissionalizantes do contribuinte e de seus depen-
dentes, até o limite anual individual de R$ 1.998,00 
(um mil, novecentos e noventa e oito reais);(Redação 
dada pela Lei nº 10.451, de 10.5.2002) (Vide Medida 
Provisória nº 232, 2004)

 b) a pagamentos de despesas com instrução do 
contribuinte e de seus dependentes, efetuados a es-
tabelecimentos de ensino, até o limite anual individual 
de R$ 2.198,00 (dois mil, cento e noventa e oito reais), 
relativamente: (Redação dada pela Lei nº 11.119, de 
2005) (Vide Medida Provisória nº 280, de 2006)

 b) a pagamentos de despesas com instrução do 
contribuinte e de seus dependentes efetuados a esta-
belecimentos de ensino, até o limite anual individual de 
R$ 2.373,84 (dois mil, trezentos e setenta e três reais 

e oitenta e quatro centavos), relativamente: (Redação 
dada pela Lei nº 11.311, de 2006) (Produção de efei-
to) (Vide Medida nº 340, de 2006).

 1. à educação infantil, compreendendo as cre-
ches e as pré-escolas; (Incluído pela Lei nº 11.119, de 
2005) (Vide Medida nº 340, de 2006).

 2. ao ensino fundamental; (Incluído pela Lei nº 
11.119, de 2005) (Vide Medida nº 340, de 2006).

 3. ao ensino médio; (Incluído pela Lei nº 11.119, 
de 2005) (Vide Medida nº 340, de 2006).

 4. à educação superior, compreendendo os cur-
sos de graduação e de pós-graduação (mestrado, dou-
torado e especialização); (Incluído pela Lei nº 11.119, 
de 2005) (Vide Medida nº 340, de 2006).

 5. à educação profissional, compreendendo o 
ensino técnico e o tecnológico; (Incluído pela Lei nº 
11.119, de 2005)

 b) a pagamentos de despesas com instrução do 
contribuinte e de seus dependentes, efetuados a es-
tabelecimentos de ensino, relativamente à educação 
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; 
ao ensino fundamental; ao ensino médio; à educação 
superior, compreendendo os cursos de graduação e de 
pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); 
e à educação profissional, compreendendo o ensino 
técnico e o tecnológico, até o limite anual individual 
de: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007) (Vide 
Medida Provisória nº 2.159-70, de 2001)

 1. R$ 2.480,66 (dois mil, quatrocentos e oitenta 
reais e sessenta e seis centavos) para o ano-calendário 
de 2007; (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)

 2. R$ 2.592,29 (dois mil, quinhentos e noventa 
e dois reais e vinte e nove centavos) para o ano-ca-
lendário de 2008; (Redação dada pela Lei nº 11.482, 
de 2007)

 3. R$ 2.708,94 (dois mil, setecentos e oito reais 
e noventa e quatro centavos) para o ano-calendário 
de 2009; (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)

 4. R$ 2.830,84 (dois mil, oitocentos e trinta reais 
e oitenta e quatro centavos) a partir do ano-calendário 
de 2010; (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)

4. R$ 2.830,84 (dois mil, oitocentos e trinta reais 
e oitenta e quatro centavos) para o ano-calendário de 
2010; (Redação dada pela Medida Provisória nº 528, 
de 2011) Produção de efeitos

4. R$ 2.830,84 (dois mil, oitocentos e trinta reais 
e oitenta e quatro centavos) para o ano-calendário de 
2010; (Redação dada pela Lei nº 12.469, de 2011)

 5. (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.482, 
de 2007)

6. R$ 2.958,23 (dois mil, novecentos e cinquenta e 
oito reais e vinte e três centavos) para o ano-calendário 
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de 2011; (Incluído pela Medida Provisória nº 528, de 
2011) Produção de efeitos

7. R$ 3.091,35 (três mil, noventa e um reais e 
trinta e cinco centavos) para o ano-calendário de 2012; 
(Incluído pela Medida Provisória nº 528, de 2011) Pro-
dução de efeitos

8. R$ 3.230,46 (três mil, duzentos e trinta reais 
e quarenta e seis centavos) para o ano-calendário de 
2013; (Incluído pela Medida Provisória nº 528, de 2011) 
Produção de efeitos

9. R$ 3.375,83 (três mil, trezentos e setenta e 
cinco reais e oitenta e três centavos) a partir do ano-
-calendário de 2014; (Incluído pela Medida Provisória 
nº 528, de 2011) Produção de efeitos

6. R$ 2.958,23 (dois mil, novecentos e cinquenta 
e oito reais e vinte e três centavos) para o ano-calen-
dário de 2011; (Incluído pela Lei nº 12.469, de 2011)

7. R$ 3.091,35 (três mil, noventa e um reais e 
trinta e cinco centavos) para o ano-calendário de 2012; 
(Incluído pela Lei nº 12.469, de 2011)

8. R$ 3.230,46 (três mil, duzentos e trinta reais 
e quarenta e seis centavos) para o ano-calendário de 
2013; (Incluído pela Lei nº 12.469, de 2011)

9. R$ 3.375,83 (três mil, trezentos e setenta e 
cinco reais e oitenta e três centavos) a partir do ano-
-calendário de 2014; (Incluído pela Lei nº 12.469, de 
2011)

 c) à quantia de R$ 1.080,00 (um mil e oitenta 
reais) por dependente;

 c) à quantia de R$ 1.272,00 (um mil, duzentos e 
setenta e dois reais) por dependente; (Redação dada 
pela Lei nº 10.451, de 10.5.2002)

 c) à quantia de R$ 1.404,00 (mil, quatrocentos 
e quatro reais) por dependente; (Redação dada pela 
Lei nº 11.119, de 2005) (Vide Medida Provisória nº 
280, de 2006)

 c) à quantia de R$ 1.516,32 (mil, quinhentos e 
dezesseis reais e trinta e dois centavos) por depen-
dente; (Redação dada pela Lei nº 11.311, de 2006) 
(Produção de efeito) (Vide Medida nº 340, de 2006).

 1. (Vide Medida nº 340, de 2006).
 2. (Vide Medida nº 340, de 2006).
 3. (Vide Medida nº 340, de 2006).
 4. (Vide Medida nº 340, de 2006).
 c) à quantia, por dependente, de: (Redação dada 

pela Lei nº 11.482, de 2007)
 1. R$ 1.584,60 (mil, quinhentos e oitenta e quatro 

reais e sessenta centavos) para o ano-calendário de 
2007; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

 2. R$ 1.655,88 (mil, seiscentos e cinqüenta e 
cinco reais e oitenta e oito centavos) para o ano-calen-
dário de 2008; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

 3. R$ 1.730,40 (mil, setecentos e trinta reais e 
quarenta centavos) para o ano-calendário de 2009; 
(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

 4. R$ 1.808,28 (mil, oitocentos e oito reais e vin-
te e oito centavos) a partir do ano-calendário de 2010; 
(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

4. R$ 1.808,28 (mil, oitocentos e oito reais e vinte 
e oito centavos) para o ano-calendário de 2010; (Re-
dação dada pela Medida Provisória nº 528, de 2011) 
Produção de efeitos

5. R$ 1.889,64 (mil, oitocentos e oitenta e nove 
reais e sessenta e quatro centavos) para o ano-calen-
dário de 2011; (Incluído pela Medida Provisória nº 528, 
de 2011) Produção de efeitos

6. R$ 1.974,72 (mil, novecentos e setenta e quatro 
reais e setenta e dois centavos) para o ano-calendário 
de 2012; (Incluído pela Medida Provisória nº 528, de 
2011) Produção de efeitos

7. R$ 2.063,64 (dois mil, sessenta e três reais 
e sessenta e quatro centavos) para o ano-calendário 
de 2013; (Incluído pela Medida Provisória nº 528, de 
2011) Produção de efeitos

8. R$ 2.156,52 (dois mil, cento e cinquenta e seis 
reais e cinquenta e dois centavos) a partir do ano-ca-
lendário de 2014; (Incluído pela Medida Provisória nº 
528, de 2011) Produção de efeitos

4. R$ 1.808,28 (mil, oitocentos e oito reais e vinte 
e oito centavos) para o ano-calendário de 2010; (Re-
dação dada pela Lei nº 12.469, de 2011)

5. R$ 1.889,64 (mil, oitocentos e oitenta e nove 
reais e sessenta e quatro centavos) para o ano-calen-
dário de 2011; (Incluído pela Lei nº 12.469, de 2011)

6. R$ 1.974,72 (mil, novecentos e setenta e quatro 
reais e setenta e dois centavos) para o ano-calendário 
de 2012; (Incluído pela Lei nº 12.469, de 2011)

7. R$ 2.063,64 (dois mil, sessenta e três reais e 
sessenta e quatro centavos) para o ano-calendário de 
2013; (Incluído pela Lei nº 12.469, de 2011)

8. R$ 2.156,52 (dois mil, cento e cinquenta e seis 
reais e cinquenta e dois centavos) a partir do ano-ca-
lendário de 2014; (Incluído pela Lei nº 12.469, de 2011)

 d) às contribuições para a Previdência Social 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios;

 e) às contribuições para as entidades de previ-
dência privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha 
sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios 
complementares assemelhados aos da Previdência 
Social;

 f) às importâncias pagas a título de pensão ali-
mentícia em face das normas do Direito de Família, 
quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo 
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homologado judicialmente, inclusive a prestação de 
alimentos provisionais;

 f) às importâncias pagas a título de pensão ali-
mentícia em face das normas do Direito de Família, 
quando em cumprimento de decisão judicial, inclusi-
ve a prestação de alimentos provisionais, de acordo 
homologado judicialmente, ou de escritura pública a 
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação 
dada pela Lei nº 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)

 g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, pre-
vistas nos incisos I a III do art. 6º da Lei nº 8.134, de 
27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho não-
-assalariado, inclusive dos leiloeiros e dos titulares de 
serviços notariais e de registro.

 h) (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.469, de 
2011)

 i) às contribuições para as entidades de previ-
dência complementar de que trata a Lei nº 12.618, de 
30 de abril de 2012. (Incluído pela Lei nº 12.832, de 
2013) (Produção de efeito)

 § 1º A quantia correspondente à parcela isen-
ta dos rendimentos provenientes de aposentadoria e 
pensão, transferência para a reserva remunerada ou 
reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qual-
quer pessoa jurídica de direito público interno, ou por 
entidade de previdência privada, representada pela 
soma dos valores mensais computados a partir do mês 
em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos 
de idade, não integrará a soma de que trata o inciso I.

 § 2º O disposto na alínea a do inciso II:
 I – aplica-se, também, aos pagamentos efetu-

ados a empresas domiciliadas no País, destinados à 
cobertura de despesas com hospitalização, médicas e 
odontológicas, bem como a entidades que assegurem 
direito de atendimento ou ressarcimento de despesas 
da mesma natureza;

 II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo 
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de 
seus dependentes;

 III – limita-se a pagamentos especificados e 
comprovados, com indicação do nome, endereço e 
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 
– CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes – CGC 
de quem os recebeu, podendo, na falta de documen-
tação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo 
qual foi efetuado o pagamento;

 IV – não se aplica às despesas ressarcidas por 
entidade de qualquer espécie ou cobertas por contra-
to de seguro;

 V – no caso de despesas com aparelhos orto-
pédicos e próteses ortopédicas e dentárias, exige-se 

a comprovação com receituário médico e nota fiscal 
em nome do beneficiário.

 § 3º As despesas médicas e de educação dos 
alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em 
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acor-
do homologado judicialmente, poderão ser deduzidas 
pelo alimentante na determinação da base de cálculo 
do imposto de renda na declaração, observado, no 
caso de despesas de educação, o limite previsto na 
alínea b do inciso II deste artigo.

 § 3o As despesas médicas e de educação dos 
alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em 
virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo 
homologado judicialmente ou de escritura pública a 
que se refere o art. 1.124-A da Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão 
ser deduzidas pelo alimentante na determinação da 
base de cálculo do imposto de renda na declaração, 
observado, no caso de despesas de educação, o li-
mite previsto na alínea b do inciso II do caput deste 
artigo. (Redação dada pela Lei nº 11.727, de 2008) 
(Produção de efeitos)

 § 4o (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.469, de 
2011)

(Às Comissões de Direitos Humanos e Legis-
lação Participativa; e de Assuntos Econômi-
cos, cabendo à última a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 257, DE 2013 

Concede isenção do Imposto sobre Produ-
tos Industrializados (IPI), da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social 
(COFINS) e da Contribuição para o PIS/PA-
SEP incidentes nas operações com aces-
sórios e adaptações especiais para serem 
instalados em veículo automotor destinado 
ao uso por pessoa portadora de deficiência.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam isentas do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) as operações com os seguintes 
acessórios e adaptações especiais para serem ins-
talados em veículo automotor destinado ao uso por 
pessoa portadora de deficiência física, mental séria 
ou profunda:

I – plataforma de elevação para cadeira de rodas, 
manual, eletro-hidráulica ou eletromecânica, especial-
mente desenhada e fabricada para uso por pessoa 
portadora de deficiência, suas partes e acessórios;

II – elevadores do tipo “lift”;
III – rampa para cadeira de rodas, suas partes 

e acessórios;
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IV – guincho para transportar cadeira de rodas, 
suas partes e acessórios;

V – bancos móveis;
VI – equipamentos necessários para serem ins-

talados em veículo automotor destinados à adaptação 
para pessoa portadora de deficiência física impossibi-
litada de dirigir veículo convencional.

§ 1º Para a concessão do benefício é considerada 
também pessoa portadora de deficiência física aque-
la que apresenta alteração completa ou parcial de um 
ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 
comprometimento da função física, apresentando-se 
sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, tripare-
sia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência 
de membro, paralisia cerebral, membros com deformi-
dade congênita ou adquirida, exceto as deformidades 
estéticas e as que não produzam dificuldades para o 
desempenho de funções.

Art. 2º Fica assegurada a manutenção do crédito 
do IPI relativo: 

I – às matérias-primas, aos produtos intermediá-
rios e ao material de embalagem efetivamente utilizados 
na industrialização dos produtos referidos no art. 1º;

II – ao imposto pago no desembaraço aduaneiro 
referente aos equipamentos, peças e partes originários 
e procedentes de países integrantes do Mercado Co-
mum do Sul (MERCOSUL), saído do estabelecimento 
importador de pessoa jurídica fabricante dos acessó-
rios e adaptações a que se refere o art. 1º.

Art. 3º Ficam isentas da Contribuição para o PIS/
PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Se-
guridade Social (COFINS) a que se referem as Leis nºs 
10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003, e 10.865, de 30 de abril de 2004, 
as receitas decorrentes da venda e as aquisições, no 
caso de importação, dos acessórios e adaptações re-
lacionados no art. 1º.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

A elevada carga tributária sobre as adaptações 
veiculares, necessárias ao transporte de pessoas com 
deficiência, limita o acesso dos mais necessitados a 
essas tecnologias, o que compromete os seus direitos 
de ir e vir. Esse projeto objetiva alterar esse quadro, 
de modo a reduzir os tributos sobre as operações, por 
meio de isenção, e consequente diminuição do preço 
de venda aos consumidores.

Todos os acessórios e as adaptações especiais 
para serem instalados em veículo automotor destinado 
ao uso de pessoa portadora de deficiência possuem 
elevado preço de mercado. A título de exemplo, uma 
adaptação de veículo com rampa elevatória automatiza-
da custaria acima de R$ 28.000,00. Contribui para que 
esses preços sejam elevados a incidência de diversos 
tributos federais como o IPI, a Cofins e a Contribuição 
para o PIS/PASEP.

De acordo com a legislação atual, somente os 
veículos são isentos do IPI, mas para os deficientes 
o incentivo não é suficiente, pois não inclui as adap-
tações necessárias. Pouco adianta adquirir o veículo 
com preço reduzido, sem a instalação dos acessórios, 
que não contam com a redução de tributos.

Qualquer medida que reduza o valor de venda 
das adaptações e promova o consumo, além da re-
percussão social positiva, repercutirá favoravelmente 
para a economia, pois promoverá o desenvolvimento 
da indústria nacional e a geração de emprego e renda 
para os trabalhadores do setor.

A proposição aperfeiçoa a legislação ao estender 
a isenção do IPI para os acessórios e as adaptações 
destinadas aos veículos usados por pessoas com de-
ficiência. Ademais, inova o ordenamento jurídico ao 
garantir a isenção das contribuições sociais sobre a 
receita dessas operações, o que contribuirá para que-
da do preço final dos produtos.

É imprescindível a imediata redução dos tribu-
tos para que os direitos dos portadores de deficiência 
possam ser efetivados em sua plenitude, em especial 
o direito constitucional da liberdade de locomoção 
(inciso XV do art. 5º). Ou alteramos a legislação para 
promover a devida e justa inserção social dos porta-
dores de necessidades especiais, ou ficamos inertes 
e tornamo-nos cúmplices do prejuízo à parcela signi-
ficativa da sociedade. 

Convicto da relevância da presente iniciativa, 
esperamos a acolhida do projeto pelos ilustres Pares.

Sala das Sessões, – Senador Casildo Maldaner.

(Às Comissões de Direitos Humanos e Legis-
lação Participativa; e de Assuntos Econômi-
cos, cabendo à última a decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os projetos que acabam de ser lidos se-
rão publicados e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 720, DE 2013

Considerando a competência exclusiva do Con-
gresso Nacional de fiscalizar e controlar os atos do Po-
der Executivo, prevista no inciso X do art. 49 da Carta 
Magna, e nos termos do disposto no art. 50, § 2º, da 
Constituição Federal e nos arts. 215, inciso I, e 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam 
solicitadas ao Senhor Ministro de Estado de Minas e 
Energia as seguintes informações relativas a Petrobras:

a) evolução do nível de endividamento da em-
presa nos últimos cinco anos, com comparativo 
entre a dívida e indicadores de patrimônio e 
geração de caixa;
b) o plano de investimentos da empresa para 
os próximos cinco anos e fontes de recursos 
para financiá-lo;
c) o plano de venda de ativos, detalhando 
quais os ativos que devem ser vendidos e a 
estimativa de arrecadação.

Justificação

O art. 49, X, da Constituição Federal, estabelece 
a competência exclusiva do Congresso Nacional de 
“fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer 
de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos 
os da administração indireta”. Tendo em vista a im-
portância dos investimentos da Petrobras para a eco-
nomia do País, solicitamos informações sobre o nível 
de endividamento da empresa, sobre seus planos de 
investimentos e seu plano de venda de ativos.

Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo. 

(À Mesa, para decisão.)

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.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 721, DE 2013

Retirada de Projeto.

Nos termos do art. 256, do Regimento Interno, 
requeiro a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de 
Lei do Senado nº 112, de 2006, de minha autoria, que 
“acrescenta e altera dispositivos da Lei nº 7.853, de 
24 de outubro de 1989, dá nova redação a dispositivo 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e acrescenta 
dispositivos às Leis nºs 9.742, de 07 de dezembro de 
1993, e nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002” (dispõe 
sobre os direitos da pessoa portadora de deficiência).

Brasília, de junho de 2013. – Senador José Sarney.

Justificação

Com a apresentação ao Congresso Nacional, pelo 
Governo da Presidente Dilma Rousseff, em 4 de junho 
de 2013, de Substitutivo ao Projeto de Lei nº 7.699/06, 
que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o 
objetivo do Projeto de Lei do Senado 112/2006, de 
minha iniciativa, fica superado.

Em consequência, nos termos do Art. 256, I, 
do Regimento Interno, requeiro a retirada da referida 
proposição. 

Pioneiro na luta pelos direitos da pessoa com de-
ficiência no Brasil, com a criação de Comissão Especial 
de Estudo dos Problemas do Deficiente na Presidência 
da República, em 1985, e do Plano Nacional para Inte-
gração da Pessoa Deficiente, em 1986, trabalhei pela 
inclusão de artigos a favor dos direitos das pessoas com 
deficiência na Constituição e determinei um conjunto 
de medidas que regulamentou a Constituição Federal 
nesse tema. Através da Lei 7853/1989, de iniciativa 
de meu governo, pela primeira vez ficou determinado 
que compete ao Poder Público efetivar suas obriga-
ções frente aos direitos das pessoas com deficiência. 
Através de 20 itens distribuídos por quatro áreas de 
atuação a Lei 7853/1989 especifica esses deveres.

Foi essa lei que criminalizou o preconceito, insti-
tuiu o papel do Ministério Público na defesa dos direi-
tos coletivos da pessoa com deficiência e criou órgãos 
nos Ministérios da Saúde, Educação, Trabalho, Previ-
dência e Assistência Social encarregados da coorde-
nação setorial dos assuntos relacionados às pessoas 
com deficiência e a CORDE, órgão de coordenação 
superior, hoje Secretaria Nacional de Promoção dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência.

As outras legislações vigentes sobre o tema, como 
a Lei de Cotas e a Lei de Acessibilidade, decorrem da 
Constituição e da Lei 7853/89.

Em 2000, como Senador e Presidente da Comis-
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional, traba-
lhei pelo apoio total do Brasil à iniciativa de discussão e 
aprovação da Convenção da ONU sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência. As conquistas da Convenção 
da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
evidenciaram o sólido arcabouço legal da Lei 7853/1989. 

Não há nenhum tipo de crítica à Lei 7853/1989. 
Nunca houve. Sendo a principal lei hoje em vigor sobre 
os direitos da pessoa com deficiência, ela tem grande 
parte de seus comandos ainda não efetivados. O Brasil 
se orgulha da legislação até aqui aprovada, mas em 
geral não reconhece nem cita autorias. 

Os anos passados desde a elaboração e a apre-
sentação do PLS 112/2006 foram anos de avanço, 
não só com a aprovação da Convenção da ONU, mas 
com a efetivação de alguns dos direitos que a Lei 
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7853/1989 determina e que a proposição pretendia 
ajudar a implementar.

O PLS 112/2006 nunca foi entendido em sua real 
dimensão. Cito aqui alguns de seus avanços:

Em relação à proposta de reserva de vagas no 
ensino do PLS 112/2006, embora a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional garanta o acesso univer-
sal, a prática mostra a necessidade de caminhos para o 
pleno atendimento. Nossa proposta visava uma alterna-
tiva através de lei, já que grande parte das efetivações 
da inclusão na educação está baseada em atos minis-
teriais. Visava também atuar como lei de ação afirma-
tiva, já existente, por exemplo, para negros e pessoas 
oriundas do ensino público no acesso a universidades.

O PLS 112/2006 tratava também da reserva de 
cargos. Propunha a unificação em 3% dos cargos re-
servados nas empresas privadas, o que aumentaria o 
número de pessoas com deficiência necessárias para 
o cumprimento da cota estabelecida pelo Art. 93 da 
Lei 8213/91. Segundo cálculos baseados nos dados 
da RAIS de 2011, a aplicação do atual percentual de 
cota de empregados com deficiência, que varia de 2 a 
5%, resultaria em 926,2 mil profissionais com deficiên-
cia empregados por empresas privadas. O percentual 
unificado de 3% proposto pelo PLS 112/2006 resul-
taria na colocação de 1.389,3 mil profissionais. Para 
se ter uma ideia da distância entre a lei e a realidade, 
segundo a RAIS de 2011 nesse ano foram emprega-
das 325,3 mil pessoas com deficiência.

Quanto à contagem de empregados terceirizados 
na cota, visava abordar a crescente terceirização no 
mundo empresarial para que ONGs de pessoas com 
deficiência possam fazer essa terceirização adequa-
damente, considerando especialmente as pessoas 
com deficiência que precisam de apoio no mundo do 
trabalho.

Apresentava também uma nova proposta em re-
lação aos cargos públicos, visando modificar a realida-
de atual de insignificante número de vagas ocupadas 
por pessoas com deficiência resultantes de concursos, 
tendo em vista inúmeros subterfúgios usados nesses 
concursos a fim de evitar seu ingresso. O PLS 112/2006 
propunha a criação de uma reserva de 3% dos cargos 
públicos (assim como nas empresas privadas, esse é 
o percentual proposto para a efetiva ocupação de car-
gos e não para reservas em concursos). No ritmo atual 
da reserva de 5% nos concursos, o percentual levaria 
mais de 100 anos para ser atingido. Para resolver essa 
situação, era autorizada a modificação de concursos, 
mudando a restrição atual de no máximo 20%.

Também introduzia o conceito de “Incompatibi-
lidade Plena”, para impedir formas veladas de exclu-
são na educação e no trabalho, impedindo as usuais 

alegações de incompatibilidade como desculpa para 
negar acesso aos mais diferentes direitos garantidos 
como, por exemplo, educação, trabalho, etc. Para isso 
tornava evidente a incompatibilidade plena, ou seja, por 
exemplo, uma pessoa cega não pode pilotar um avião. 

Apresentava, também, proposta de modificação 
no critério para Concessão do Benefício da Prestação 
Continuada, para que a condição de miserabilidade da 
pessoa com deficiência pudesse ser demonstrada por 
outros meios de prova e não estivesse restrita ao limite 
de ¼ (um quarto) do salário mínimo da renda familiar 
per capita como definido no artigo 20, parágrafo 3º da 
LOAS. Essa proposta antecedia a decisão do STF de 
abril de 2013, que declarou a inconstitucionalidade 
desse parágrafo por considerar que tal critério está de-
fasado para caracterizar a situação de miserabilidade. 

Sem abandonar minha convicção de que esses 
aperfeiçoamentos da Lei 7853/1989 sejam de grande 
importância, diante da apresentação pelo Governo da 
Presidente Dilma Rousseff de Substitutivo ao Projeto 
de Lei nº 7.699/06, que institui o Estatuto da Pessoa 
com Deficiência, considero que se abre uma nova eta-
pa nesta luta em que sou pioneiro, e solicito a retirada 
do PLS 112/2006. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento que acaba de ser lido 
vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Foi encaminhado ao Congresso Nacio-
nal o Ofício n° 695, de 2013, referente ao Relatório de 
Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre de 2013, do Tribunal 
Regional do Trabalho da 11ª Região.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 27 de junho do corrente.

É o seguinte o expediente:

Ofício nº 695/2013/SGP

Manaus, 12 de junho de 2013

Assunto: Relatório de Gestão Fiscal – 1º Quadrimes-
tre de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em atendimento ao disposto no art. 59 da Lei 

Complementar nº 101/2000 (LRF), c/c o art. 5º, I, da 
Lei nº 10.028/2000 (Lei de Crimes Fiscais), encami-
nhando a Vossa Excelência a Portaria nº 1.066/2013/
SGP, que tornou público o Relatório de Gestão Fiscal 
(Despesas com Pessoal) deste Tribunal, referente ao 
1º Quadrimestre de 2013 (maio/2012 a abril/2013), re-
publicada no Diário Oficial da União no dia 31-5-2013, 
seção 1, página 156, conforme cópia anexa. – David 
Alves de Mello Júnior, Desembargador do Trabalho 
Presidente do TRT da 11ª Região.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O expediente vai a Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
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 
tenha sido interposto recurso, no sentido da aprecia-
ção, pelo Plenário, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei da Câmara nº 18, de 2010 (nº 
2.688/2007, na Casa de Origem, do Deputado 
José Guimarães), que modifica a Lei nº 7.827, 
de 27 de setembro de 1989, que regulamenta 
a alínea c do art. 159 da Constituição Federal, 
institui o Fundo Constitucional de Financiamen-
to do Norte – FNO, o Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste – FNE e o Fundo 
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste 
– FCO, e dá outras providências;
– Projeto de Lei da Câmara nº 105, de 2012 
(nº 7.191/2010, na Casa de origem, do Deputado 
Dr. Ubiali), que regula o exercício da atividade de 
condução de veículos de emergência;
– Projeto de Lei do Senado nº 3, de 2010, do 
Senador Cristovam Buarque, que assegura o re-
gistro público aos prenomes indígenas;

– Projeto de Lei do Senado nº 299, de 2010, 
do Senador Inácio Arruda, que institui a Sema-
na Nacional da Doação de Cordão Umbilical; e
– Projeto de Lei do Senado nº 119, de 2011, 
do Senador Acir Gurgacz, que altera as Leis nº 
6.766, de 19 de dezembro de 1979 (Lei de Par-
celamento do Solo Urbano), e nº 10.257, de 10 
de julho de 2001 (Estatuto da Cidade) para in-
cluir a diretriz de implantação de eventuais redes 
subterrâneas de serviços previamente às obras 
de pavimentação, bem como vedar a concessão 
de financiamento federal a obras municipais que 
não sigam esse princípio.

Tendo sido aprovados terminativamente pelas Co-
missões competentes, os Projetos de Lei do Senado 
nºs 3 e 299, de 2010; e 119, de 2011, vão à Câmara 
dos Deputados.

O Projeto de Lei da Câmara nº 105, de 2012, 
aprovado, com emendas, volta à Câmara dos Depu-
tados. 

Quanto ao Projeto de Lei da Câmara nº 18, de 
2010, rejeitado, vai ao Arquivo, e será feita a devida 
comunicação à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os pareceres lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência comunica ao Plenário 
que a Mesa do Senado Federal, em sua 9ª Reunião, 
realizada no dia 25 de junho de 2013, deliberou sobre 
as seguintes matérias:

• Deferimento dos Requerimentos nºs 1.045, 
de 2012; 309, 345, 400, 407, 434, 442, 491, 
552 e 554, de 2013, de informações, nos ter-
mos de seus relatórios;
• Deferimento do Requerimento nº 370, de 
2013, de informações, nos termos de seu re-
latório, que conclui favoravelmente, com apre-
sentação de alteração no item “b”;
• Deferimento do Requerimento nº 477, de 
2013, que propõe a publicação da biografia 
homenagem e atuação parlamentar do ex- Se-
nador Ronaldo Cunha Lima na coleção Gran-
des Vultos que Honraram o Senado;
• Aprovação dos Requerimentos nºs 562, 
563, 593, 600 e 615, de 2013, de tramitação 
conjunta, de matérias abaixo relacionadas, 
agrupadas da seguinte forma:
– O Projeto de Lei da Câmara nº 133, de 2011, 
e os Projetos de Lei do Senado nºs 389, de 
2012, e 174, de 2013, passam a tramitar em 
conjunto e vão à Comissão de Assuntos So-
ciais, em decisão terminativa;
– Os Projetos de Lei do Senado nºs 150 e 
152, de 2013, passam a tramitar em conjunto 
e vão à Comissão de Meio Ambiente, Defesa 

do Consumidor e Fiscalização e Controle; e 
à Comissão de Assuntos Sociais, cabendo à 
última a decisão terminativa;
– Os Projetos de Lei do Senado nºs 380, de 
2011, e 358, de 2012, passam a tramitar em 
conjunto e vão à Comissão de Assuntos Eco-
nômicos; e à Comissão de Assuntos Sociais, 
cabendo à última a decisão terminativa.
– Os Projetos de Lei do Senado nºs 281, 282, 
283, 397, 413, 457 e 458, de 2012, passam a 
tramitar em conjunto e vão à Comissão Tem-
porária de Modernização do Código de Defesa 
do Consumidor;
– Os Avisos do Tribunal de Contas da União 
nºs 85, de 2012, e 25, de 2013, passam a tra-
mitar em conjunto e vão à Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscaliza-
ção e Controle.
• Aprovação do Projeto de Resolução nº 7, 
de 2013, que institui a Medalha Ulysses Gui-
marães a ser conferida pelo Senado Federal 
na ocasião do transcurso dos 25 anos da pro-
mulgação da Constituição Federal de 1988.

Serão cumpridas as decisões da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – A Presidência comunica ao Plenário a 
republicação do Projeto de Lei do Senado nº 248, de 
2013, que “institui o Programa ‘Passe Livre’ Estudantil”, 
de âmbito nacional, para correção de texto, bem como 
para constar todos os subscritores do referido Projeto.

É o seguinte o Projeto republicado:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Sr. Senador Ciro Nogueira enviou 
discurso à Mesa, para ser publicado na forma do dis-
posto no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras 
e Srs. Senadores, gostaria de registrar, aqui na tribuna, 
minha alegria com a aprovação, ontem pela Mesa, da 
Política de Acessibilidade do Senado Federal. A medi-
da prevê adaptação das instalações da Casa e deverá 
oferecer pleno acesso aos deficientes visuais – uma 
iniciativa das mais louváveis já tomadas por esta Casa.

Serão instaladas placas identificadoras em braile 
nos gabinetes e também haverá planta baixa tátil para o 
uso de bengala. O Plenário e a Mesa se tomarão mais 
acessíveis, facilitando a mobilidade de parlamentares 
e pessoas com deficiência.

Quero externar, Sr. Presidente, meus cumprimen-
tos aos servidores do próprio Senado, portadores de 
deficiência, que elaboraram essas normas e, assim, 
contribuíram para combater as desigualdades em nos-
sas dependências e disseminar o respeito às diferenças.

Agora, o Senado se torna um exemplo de res-
ponsabilidade social na Administração Pública, um 
exemplo a ser seguido por todas as Casas Legislativas 
deste país que ainda não tomaram esta iniciativa – é 
o que eu espero.

Há muito tempo eu tenho participado ativamente 
das lutas em favor das pessoas com deficiência. Tenho 
vários projetos de lei tramitando nesse sentido como, 
por exemplo, o que estabelece isenção de impostos 
para compra de impressoras em braile, que hoje está 
em tramitação na Câmara dos Deputados. É um projeto 
muito importante, porque deverá garantir a produção 
de publicações destinadas a deficientes visuais. Tam-
bém apresentei uma proposta com o objetivo de faci-
litar o atendimento de pessoas com deficiência visual 
nos bancos e, ainda, o que prevê que as autoescolas 
destinem pelo menos um veículo para habilitação de 
deficientes físicos.

Todas as ações do Senado Federal para assegu-
rar a acessibilidade são conquistas dos brasileiros. É 
também um compromisso desta Casa com a inclusão 
e com a melhoria das condições de trabalho de servi-
dores, parlamentares e cidadãos. A eliminação de bar-
reiras arquitetônicas representa o reconhecimento do 
direito universal de ir e vir que todo ser humano deve 
ter respeitado. Parabéns, Senador Renan Calheiros, 
parabéns à nossa Diretora Geral, Dra. Dóris Peixoto, 
parabéns aos servidores e ao Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não havendo mais nada a tratar, declaro 
encerrada a sessão, lembrando às Srªs e aos Srs. Se-
nadores 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, de 2013)

Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010, de 
autoria 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 cobrança adicional sobre as 
despesas em bares, restaurantes, hotéis, mo-
téis 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 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006.(inclui serviços advocatícios no Simples 
Nacional).
Pendente de parecer da 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 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: 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, 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 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 40, DE 2013

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 40, de 2013 (nº 561/2012, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo da República 
Argentina para a construção de uma ponte 
internacional sobre o Rio Peperi-Guaçu, entre 

as Cidades de Paraíso, Brasil, e San Pedro, 
Argentina, assinado em Buenos Aires, em 31 
de janeiro de 2011.
Parecer favorável, sob nº 550, de 2013, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Luiz Henrique.

12 
REQUERIMENTO Nº 596, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 596, de 2013, do Senador Cyro Miranda, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 129, de 2006, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Con-
trole (planos de reajustamento nos contratos 
de financiamento habitacional).

13 
REQUERIMENTO Nº 597, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 597, de 2013, do Senador José Pimentel, 
solicitando a tramitação conjunta do Projeto 
de Lei do Senado nº 464, de 2003 (que já se 
encontra apensado aos Projetos de Lei do Se-
nado nºs 214, de 2007; 56, de 2009; e 188, de 
2011), com o Projeto de Lei da Câmara nº 25, 
de 2004; e com os Projetos de Lei do Senado 
nºs 260 e 413, de 2008; 91, de 2010; 542 e 
561, de 2011; e 77, de 2012, por regularem 
matéria correlata (Planos de Benefícios da 
Previdência Social). 

14 
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.

15 
REQUERIMENTO Nº 603, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
603, de 2013, do Senadore Ciro Nogueira, so-
licitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei do Senado nº 52, de 2010; com o 341, de 
2012 (que já se encontra apensado aos Pro-
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jetos de Lei do Senado nºs 752, de 2011; 69 e 
179 de 2012), por regularem matéria correlata 
(Planos de Benefícios da Previdência Social).

16 
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).

17 
REQUERIMENTO Nº 605, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
605, de 2013, do Senador José Agripino, so-
licitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 129, de 2007; e 278, 
de 2012 (tramita em conjunto com os Proje-
tos de Lei do Senado nºs 24 e 111, de 2008), 
por regularem matéria correlata (atendimento 
especializado a deficientes visuais e auditivos 
por instituições financeiras).

18 
REQUERIMENTO Nº 606, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
606, de 2013, da Senadora Lúcia Vânia, solici-
tando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei 
do Senado nºs 392, de 2007; e 335, de 2011, 
por regularem matéria correlata (abatimento de 
dívidas relativas a programas de investimentos). 

19 
REQUERIMENTO Nº 622, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
622, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 316, de 2012, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça 
e Cidadania (reduz o limite mínimo de receita 
bruta decorrente de exportação de empresas 
instaladas em ZPE).

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Está encerrada a sessão. Convido to-
dos para a conversa que vamos ter no gabinete da 
Presidência.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 33 mi-
nutos.)
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Ata da 105ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 27 de junho de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, Paulo Paim e Valdir Raupp

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 2 minutos e 
encerra-se às 18 horas e 34 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, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO 
Nº 722, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento 
Interno do Senado Federal, seja considerada como li-
cença autorizada a minha ausência dos trabalhos da 
Casa, para representar o Senado Federal na Jornada 
Mundial da Juventude 2013, na cidade do Rio de Ja-
neiro, no período de 22 a 28 de julho de 2013.

Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo. 
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – O requerimento que acaba de ser lido será vo-
tado oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO 
Nº 723, DE 2013

Requeiro, nos termos regimentais, o desapen-
samento do PLS 22, de 2013 (“Altera a Lei nº 8.078, 

de 11 de setembro de 1990 e a Lei nº 12.529, 30 de 
novembro de 2011, que estrutura o Sistema Brasileiro 
de Defesa da Concorrência e dispõe sobre a prevenção 
e repressão às infrações contra a ordem econômica, 
para proteger direitos dos usuários do transporte aéreo 
e dispor sobre infrações econômicas na exploração de 
linhas aéreas”), dos Projetos de Lei nºs 301, de 2003; 
459 e 464, de 2012; 5 e 24, de 2013, com os Projetos 
de Lei do Senado nºs 281, 282 e 283, de 2012.

Justificação

Compete à Mesa Diretora (art. 98, VI) apreciar 
requerimento de tramitação em conjunto de proposi-
ções regulando a mesma matéria. No caso específico 
do PLS 22 de 2013, o objetivo não é “regular a mesma 
matéria” das demais proposições objeto do requeri-
mento em pauta.

Na realidade, o único ponto em comum entre esse 
projeto e os demais é referir-se ao Código de Defesa 
do Consumidor.

O PLS 22, de 2013, tem objetivo específico, que 
é proteger direitos dos usuários do transporte aéreo e 
dispor sobre infrações econômicas na exploração de 
linhas aéreas. Tanto é específico seu objetivo que não 
se limita a alterar o Código de Defesa do Consumidor, 
mas também a Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 
2011, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da 
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Concorrência e dispõe sobre a prevenção e repressão 
às infrações contra a ordem econômica.

Sabemos todos que os serviços prestados pelas 
empresas aéreas brasileiras apresentam uma série de 
problemas que vêm se agravando ao longo do tempo. 
Não podemos comparar esses problemas a outros 
– ainda que não menos graves – relativos exclusiva-
mente ao CDC.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2013. – Sena-
dora Ângela Portela.

(À Mesa, para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 

– AC) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão, nos termos do Re-
gimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência do Senado Federal recebeu o Ofí-
cio nº 73, de 27 de junho de 2013, do Senador Luiz 
Henrique, por meio do qual informa a impossibilidade 
de comparecer à missão político-empresarial objeto do 
Requerimento nº 588, que a Confederação Nacional 
da Indústria programou para a cidade de Leipzig, Ale-
manha, nos dias 1º a 8 de julho de 2013.

O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.

É o seguinte o Ofício:

Of. GSLHEN nº 73/2013

Brasília, 26 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Tendo em vista o anúncio de que esta Presidência 

vai se empenhar na votação de matérias urgentíssi-
mas, reclamadas pela atual conjuntura, comunico a V. 
Exª que estou cancelando minha presença na missão 
político-empresarial que a Confederação Nacional da 
Indústria programou para a cidade de Leipzig, na Ale-
manha, de 1º a 7 de julho próximos.

Sendo assim, peço a V. Exª que determine a sus-
tação dos procedimentos que a direção desta Casa 
está realizando para viabilizar minha presença naquela 
importante missão.

Respeitosamente, – Senador Luiz Henrique da 
Silveira.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O Senado Federal recebeu o seguinte Ofício do 
Advogado-Geral da União:

– Nº 94, de 20 de junho de 2013, em res-
posta ao Requerimento nº 1.154, de 2012, 
de informações, de iniciativa da Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
ao requerente.

O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Eu queria cumprimentar todos e todas que nos 
acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado e 
também pelas redes sociais e dizer que, ontem – até 
postei na minha Fan Page e no meu Twitter –, vi o Se-
nado trabalhando na hora do jogo. Todos nós estáva-
mos aqui, tomando medidas que fizessem com que a 
pauta do Senado se reencontrasse com o interesse da 
opinião pública. Fiquei muito contente, e, certamente, 
pelo que vi, por toda a repercussão, o Brasil também.

Então, vamos ao trabalho!
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-

sidente...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Pois não, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão 

do orador.) – Primeiro, quero me somar à declaração 
de V. Exª, que é propícia neste momento em que V. 
Exª abre os trabalhos na Casa. De fato, a repercussão 
sobre as decisões do Senado e também da Câmara, 
registre-se, nos últimos dias, tem sido muito positiva. 
São milhares de correspondências, dizendo: “Agora 
me parece que o Congresso está no caminho certo”. 
Que bom! Há um poeta espanhol que diz, permita-me 
que eu diga, que o caminho a gente faz caminhando. 
Parece-me que, agora, o Congresso está acertando 
o caminho. Parabéns a V. Exª!

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – É. Acho que está de parabéns o Presidente da 
Casa, o Senador Renan, que chamou para uma reu-
nião todos os Líderes e todos os colegas Senadores.

Ontem, eu mesmo estava aqui presidindo a ses-
são. Nós votamos uma medida fundamental para a 
Federação. E o Senado é a Casa da Federação. Ali, 
tentamos estabelecer regras que, de alguma manei-
ra, com a desoneração que o Governo tem procurado 
fazer para estimular a economia, não diminuíssem a 
capacidade dos Estados e dos Municípios, no FPE e 
no FPM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito bem!
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Foi uma parte que...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E ajudou 

um pouco o Rio Grande, que estava muito preocupado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Exatamente. Houve quase unanimidade aqui...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Unani-

midade.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – ...em torno de uma votação que garante que o 
Governo pode, sim, seguir fazendo política de deso-
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neração, mas na parte que lhe cabe, no IPI e no Im-
posto de Renda.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Que não 
repercuta nos Estados negativamente!

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Então, foi uma medida para a Federação. E to-
mamos medidas que fortalecem a cidadania também. 
Eu acho que isso foi muito importante. Foi um dia 
histórico. Falei nas redes sociais que o Brasil ganhou 
duas vezes ontem: ganhou no futebol e ganhou pela 
atuação do Parlamento.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Parabéns!
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – Eu também gostaria, Sr. Presidente, de cumpri-
mentar a Mesa pela firmeza no dia de ontem, um dia 
importante para o Brasil por conta das manifestações, é 
óbvio, e pelo jogo também. Foi uma bela partida. Aliás, 
conseguimos ver alguns pedacinhos e a reprise depois. 
O Senado votou uma matéria difícil. A princípio, pare-
cia que a votação sairia sem acordo, com divergên-
cias, mas, no decorrer do debate, das discussões, das 
negociações, aprovamos o crime de corrupção como 
crime hediondo. E não foi só isso. Incluímos também a 
proposta do Senador Sarney. O Senador Wellington e 
o Senador Inácio Arruda incluíram propostas, de igual 
forma, importantes...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – E também o Senador Humberto Costa.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – ...como a do Senador Sarney.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – E o Senador Taques.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Exatamente. Considera-se como crime hediondo 
também o assassinato, o homicídio.

Então, acho que isso é muito importante. Esta 
Casa funcionou direto e não aprovou. Eu, a princípio, 
confesso a V. Exª, estava muito preocupada em apro-
varmos aqui uma lei insuficiente. Mas acho que a ma-
turidade, o compromisso do Senado foram manifestos 
no plenário, ontem.

Eu o cumprimento. V. Exª cumprimentou os Se-
nadores, mas, como disse V. Exª, a firmeza adotada 
pela Mesa ontem foi o que garantiu essa vitória, esse 
passo importante que nós demos no dia de ontem.

Parabéns, Senador Jorge! E o transmita ao Se-
nador Renan.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– É o cidadão brasileiro querendo que as instituições 
cumpram seu papel, mas sintonizadas com a voz das 
ruas. E, ontem, nós trabalhamos sintonizados com a 
voz das ruas. Toda vez que fizermos isso, a instituição 
vai ficar mais forte.

Lembro-me de que havia um projeto do Senador 
Pedro Taques e vários projetos criminalizando a cor-
rupção: o do Senador Wellington, o do Senador Hum-
berto, o do Senador Paim, o do Senador Paulo Davim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, tenho um projeto de 2005, que é o mais an-
tigo da Casa. Assim mesmo, entendi a grandeza e a 
abrangência do projeto. E vamos embora! Isso é o 
que importa.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Era suprapartidário. Vamos votar! E eu acho que 
isso dá uma resposta concreta e objetiva. Quem ocupa 
função pública tem de ter uma responsabilidade maior. 
Obviamente, o Brasil está em um processo de aper-
feiçoamento, mas o que eu gostei muito também em 
relação a essa decisão do Presidente Renan de votar 
isso ontem foi o fato de termos acolhido a emenda do 
Presidente Sarney.

A vida no Brasil está banalizada. Foram 52 mil as-
sassinatos só no ano passado. As pessoas dizem que 
resolver o problema é matar o outro, porque as penas 
para quem tira a vida são... O que pode haver de mais 
precioso que a vida? Como é que nós podemos viver 
em um país em paz, dizer que não temos guerra com 
ninguém há 100 anos, se nós estamos fazendo uma 
guerra com nós mesmos? Foram 52 mil assassinatos! 
Na guerra da Síria, e já faz três anos, chegou-se, agora, 
a 100 mil assassinatos. Mas nós estamos matando ou 
deixando que morram 52 mil pessoas por ano!

Então, fiquei muito feliz também porque a emen-
da do Presidente Sarney veio, dizendo: “Tirar a vida 
de alguém é crime hediondo. Nada mais importa, não 
importa se houve crueldade ou não para se caracteri-
zar o crime”. Crueldade é ter tirado a vida de alguém.

Mas, enfim, vamos seguir. Eu agradeço ao Se-
nador.

Senador Paim, V. Exª quer se inscrever para fazer 
uma comunicação?

Deve estar no art. 17 várias vezes.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Estou 

sempre no art. 17.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Como eu também estou, bem como a Senadora 
Vanessa.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Se V. Exª 
puder me chamar como orador inscrito, eu lhe agrade-
ço, senão fico inscrito nas comunicações.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Está bom.

Vamos seguir. Para quem não sabe o que é o art. 
17, digo que se trata do pessoal que fala na segunda-
-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira. 
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E quem falou duas vezes já tem de dar a vez para os 
outros.

Há a assiduidade de alguns. Hoje, cheguei às 8 
horas aqui, e já havia três Senadores na Casa. Pensei: 
“Mas não é possível! Saiu todo mundo daqui tarde!” 
Eu falei: “Há gente dormindo no Senado”.

Com a palavra, agora, o Senador Ruben Figueiró, 
como primeiro orador inscrito.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS. 
Fora do microfone.) – Eu madrugo também!

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª madruga também, não é, Senador? V. Exª 
é como meu pai – e são amigos. É um pessoal que 
acorda cedo, começa a trabalhar cedo e dorme tarde.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS. 
Fora do microfone) – Para viver muito.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Para viver muito!

Tem a palavra V. Exª, Senador Ruben Figueiró, 
do PSDB do Mato Grosso do Sul.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senador 
Paim disse que é caminhando que se aprende a cami-
nhar, lembrando, se não me engano, Ortega y Gasset.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do 
microfone.) – Muito bem!

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) 
– E eu gostaria aqui de lembrar outra personalidade 
muito importante da história do nosso País, o grande 
líder parlamentarista Raul Pilla, que dizia: “É votando 
que se aprende a votar”. São duas expressões que 
bem representam o momento que estamos vivendo. E 
sobre este momento eu gostaria de dizer ao Senador 
Jorge Viana que, no pronunciamento que ele fez na 
semana passada ou mesmo no início desta semana,...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC. 
Fora do microfone.) – Foi feito nesta semana.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) 
– ...ele alertou sobre a nossa responsabilidade do 
cumprimento do dever parlamentar. Eu acho que o 
seu alerta foi ouvido por todos nós, e o resultado foi 
aquela memorável sessão de ontem, em que tivemos 
a oportunidade de votar projetos de extrema importân-
cia para o nosso País.

Portanto, desejo atribuir aquela nossa vontade 
de trabalhar ao alerta que V. Exª, Senador Jorge Via-
na, fez a todos nós.

Que fiquem registrados, portanto, os meus aplau-
sos e o meu reconhecimento pela dedicação e pela 
forma vibrante e insistente que V. Exª teve ao nos 
chamar ao trabalho, que é nosso dever e, que, aliás, 
estamos praticando.

Eu estou há praticamente seis meses nesta Casa 
e vejo que o Senado da República tem cumprido seu 
dever. Às vezes, a imprensa não tem reconhecido isso, 
mas, dentro dos trâmites regimentais, as matérias que 
foram apreciadas aqui são de relevância para o País, 
e o trabalho dos Senadores, indistintamente, merece 
o destaque e o respeito dos cidadãos brasileiros.

Sr. Presidente, agora, desejo me manifestar sobre 
a atualidade, sobre os acontecimentos atuais.

Inicialmente, quero deixar registrada na aber-nicialmente, quero deixar registrada na aber-
tura do meu pronunciamento uma frase do jornalista 
Fernando Gabeira, dita no último domingo, durante 
uma entrevista no programa Canal Livre, da Rede 
Bandeirantes, do cronista político Boris Casoy, com o 
ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso. A frase de 
Gabeira sintetiza de maneira brilhante o momento que 
o Brasil está vivendo. Ele disse: “O desencanto com o 
País transformou-se no deslumbramento do encanto 
das ruas”. Repito: “O desencanto com o País trans-
formou-se no deslumbramento do encanto das ruas”. 
Acho que aí está expresso todo o nosso sentimento, 
nesta hora em que se exigem reflexões profundas de 
todos os homens públicos sérios do Brasil.

As manifestações nas ruas e praças continuam a 
nos alertar. A voz altissonante do povo tem dado cada 
vez mais eloquentes demonstrações da altitude dos 
seus propósitos e de sua força.

A derrubada da PEC nº 37 comprovou isso. De 
minha parte, Srªs e Srs. Senadores, nunca tive dúvidas 
de que a proposta que limitava o poder de investigação 
do Ministério Público fosse rejeitada pela Câmara dos 
Deputados – e isso aconteceu –, não só pelo rumor 
que vinha de vozes abalizadas, como pelo sentimento 
popular. Foi um gigantesco passo que o Legislativo deu, 
e estou convicto de que outras medidas serão toma-
das ao encontro das manifestações democráticas que, 
a todo instante, ecoam por esse nosso imenso País.

Agora, o poder central, diante da revolta cívica 
das ruas quer se eximir da sua inarredável responsa-
bilidade. O Governo Federal faz uma política diversio-
nista, querendo transferir a responsabilidade da crise 
política para o Congresso Nacional.

O povo reclama de uma coisa, e o Governo tenta 
mudar de assunto. O debate tem outro cerne. Exemplos 
disso são o processo inflacionário, que leva carestia 
aos lares; o aviltamento ético e moral que deságua na 
corrupção desenfreada; a segurança pública precária 
que não pode ficar só nas costas dos Estados, pois é 
também um problema da União; a quebra do sistema 
federativo que se acentua, pois, quando a União con-
cede benesses a certo setor da atividade econômica, 
diminuem os índices tributários, com reflexos imediatos 
nas finanças dos Municípios brasileiros, que, já sobre-
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carregados de responsabilidades para atender à saúde 
e à educação, ficam sem condições de atender outras 
necessidades básicas de seus munícipes. E por aí vai. 
Atitudes ou falta delas por parte do Executivo Federal 
prejudicam a vida do cidadão nas cidades. 

Um dos caminhos a trilhar para responder rapi-
damente aos anseios populares pode ser – repito – o 
das reformas no campo político-eleitoral. Isso porque 
mudanças são necessárias neste momento em que 
a população manifesta claramente sua insatisfação e 
descrédito com os partidos, com a classe política, a 
nossa classe e as instituições da República. Mas em 
uma democracia como a nossa o instituto da repre-
sentatividade é imprescindível e precisamos trabalhar 
arduamente para preservá-lo.

Com muito prazer, ouço o eminente Senador 
Paulo Paim.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Ruben Figueiró, nesta quinta-feira à tarde, tenho cer-
teza de que o Senador Jorge Viana lhe dará um tem-
po maior para que possamos dialogar. Quero iniciar 
este aparte rápido pelo início do seu pronunciamento, 
mas pegando uma frase que ouvi ontem na tevê não 
de algum historiador, de algum filósofo, mas do Feli-
pão, o treinador vitorioso da nossa seleção. Quando 
lhe perguntaram de quem era o mérito daquela vitó-
ria, ele disse que era da torcida, do nosso povo, essa 
torcida que tem ocupado os estádios e ficado do lado 
do nosso time. Nós caminhamos, sim... Acredito mui-
to na equipe do Felipão para ser campeã dessa Copa 
e, oxalá, campeã do mundo em 2014. Quero pegar 
agora sua fala quando entra na reforma política, tão 
falada por todos nós. Eu concordo com V. Exª: é fun-
damental, sim, a reforma política, mas não dá para 
vender a ideia para a população de que ela é a saída 
de todos os males. Não é. Não é. Ela é importante. 
Tem que acontecer democraticamente, sem nenhum 
atropelo, numa discussão clara e transparente com a 
participação da sociedade. Se essa moçada continuar 
nas ruas, como ocorre hoje, não tenho dúvida de que 
a reforma política terá uma cara diferente da que teria 
antes das mobilizações. Se nós fizermos a reforma 
política ouvindo as ruas, nós avançaremos, sim, para 
a valorização da representação da sociedade nas es-
truturas, seja do Parlamento, seja do Executivo. Mas 
quero também dizer, quando eu falo isso, Presidente, 
que tem que estar vinculado sim, e as ruas estão di-
zendo isso: mais investimento na educação, mais in-
vestimento na saúde, mais investimento na segurança. 
E as grandes propostas que estão vindo de forma na-
tural, como a gente falou, dos caminhos das estradas, 
dos caminhos dos campos, das construções, eu diria 
de todas as partes mais distantes do nosso País. Por 

exemplo, esse povo aí quer que a gente não vote mais 
secretamente. Eu estou vendo agora as últimas mani-
festações. São faixas enormes nesse sentido, pelo fim 
do voto secreto. Estou vendo faixas enormes, e que 
bom, porque até um tempo atrás alguns falavam – al-
guns, porque não era só um, às vezes um puxa para 
si –, alguns falavam sozinhos, num grupo pequeno, do 
fim do fator previdenciário, que machuca tanto, tanto, 
principalmente o cidadão no momento em que ele mais 
precisa, na época em que vai se aposentar. Então eu 
vejo com alegria o seu pronunciamento, um pronun-
ciamento que vai na linha natural de um Parlamentar 
de oposição, mas tendo posição, tendo posição. Não 
ser contra a reforma política e apontando que mais 
outros caminhos temos a perseguir, principalmente 
nessas três searas: educação, saúde e segurança. 
Parabéns a V. Exª.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) – 
Muito grato, Senador Paulo Paim, pelas palavras que 
V. Exª em aparte acaba de me oferecer. Realmente o 
seu pensamento está no raciocínio que vou expor no 
meu discurso.

(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) 

– O que eu entendo, Senador Paim, é que essas ma-
nifestações de rua, o clamor de brasilidade daqueles 
que estavam no estádio, cantando o Hino Nacional, 
sem dúvida nenhuma é um chamamento a todos nós, 
para que nós pensemos o nosso País. Não importam as 
siglas. Lá nos estádios, como nas ruas, o que se pen-
sa, o que se sente é um sentimento de nacionalidade.

E eu acho que o Congresso Nacional não está 
fugindo desse seu dever. Agora nós estamos demons-
trando, pelas atitudes que temos tomado, que realmente 
nós vamos ao encontro desse clamor. Esse clamor que 
parte de todos os recantos do nosso País.

Eu agradeço sinceramente as manifestações 
de V. Exª, que, repito, vêm reforçar o meu raciocínio 
neste discurso modesto que eu estou prestando a V. 
Exªs e à Nação.

Com muito prazer, Senadora Vanessa Grazzio-
tin, a senhora, com sua simpatia, sempre nos encanta 
a todos.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Muito obrigada.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) 
– Eu, sinceramente, quero registrar as suas palavras 
no meu discurso.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Eu agradeço a V. Exª, ao nosso Presidente Jorge, 
que está, como disse o Senador Paim, permitindo-nos 
travar este debate, que é algo muito importante. Primei-
ro, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento e dizer 
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que, daqui a alguns instantes, irei à tribuna para falar 
exatamente na linha que V. Exª fala. Então, acho que, 
de tudo isso que acontece no País, Senador Figueiró, 
algo há de extremamente positivo: é que nós estamos 
falando a mesma linguagem. Precisamos entender o 
que se passa nas ruas, entender as reivindicações do 
povo e sobre elas trabalhar. Então, como V. Exª tam-
bém, sei que não é a chave para todos os problemas, 
mas a reforma política é mais do que necessária, faz-se 
urgente. O povo diz isto na rua: “Precisamos oxigenar 
a política brasileira.” Então, cumprimento V. Exª, por-
que sei que, quando sobe à tribuna para fazer pronun-
ciamento, V. Exª estuda, pesquisa e o faz com muita 
segurança. Então, parabéns pelo pronunciamento. É 
esse tipo de atitude que ajuda muito o Brasil, Senador.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) 
– Muito obrigado, Senadora Vanessa Grazziotin. Eu 
sabia que o aparte de V. Exª seria um estímulo maior 
ao meu trabalho nesta Casa.

Eu, conforme disse, estou aqui, há poucos meses, 
mas estou sinceramente reconhecido ao trabalho dos 
Senadores titulares. V. Exªs têm prestado um relevante 
serviço à Nação. Eu, quando voltar ao meu trabalho 
normal, quando concluir meu período aqui, terei sempre 
presente figuras como a de V. Exª, do Senador Paim... 

(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) 

– ... do Senador Jorge Viana e de outros tantos Sena-
dores que abrilhantam esta Casa e que estão servindo 
à causa pública. 

Minhas homenagens à senhora. Não me esque-
cerei jamais da sua simpatia, das suas palavras.

Mas, Sr. Presidente, permita-me. Eu continuo, Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores. 

Cogitou-se a criação de uma Assembleia Cons-
tituinte exclusiva para a reforma política. Mas para 
muitos a sugestão é uma questão “derrogada para 
as calendas” diante do recuo da Senhora Presidente. 
Para outros, no entanto, a ideia poderá voltar, uma 
vez que até respeitados constitucionalistas afirmam 
que a proposta tem respaldo em nossa Carta Magna, 
respeitadas algumas condicionantes.

Fala-se em plebiscito, fala-se em referendo. To-
dos com assento permitido pela Constituição cidadã. 

Há vozes com imensas credenciais de experiência 
pública e capacidade intelectual, como a do ex-Presi-
dente Fernando Henrique Cardoso. Em recentíssima 
manifestação, ele disse ser favorável ao princípio do 
referendo, ao contrário da Presidente Dilma Rousseff, 
que sugeriu a convocação de um plebiscito.

Fernando Henrique sustenta que plebiscito, ou 
seja, a consulta prévia à população sobre medidas 
públicas a tomar, tem constituído o escuso objetivo de 

cercear a intenção democrática do povo e um gesto 
demagógico de anestesiar a classe política, sobre-
tudo quando analisamos a experiência que vem dos 
países latino-americanos, como a Venezuela, o caso 
mais alarmante.

Prefere Fernando Henrique Cardoso o instituto do 
referendo, ou seja, o Congresso votaria uma série de 
medidas como reforma eleitoral, reforma da lei orgâ-
nica dos partidos, dentre outras proposições, no sen-
tido de aperfeiçoar as instituições. Após amplo debate, 
as propostas seriam levadas à aprovação ou rejeição 
por meio do voto do eleitorado. Eu, pessoalmente, até 
porque não fui ouvido pelo meu partido, talvez porque 
prematura ainda é tal consulta, sou francamente favo-
rável à ideia do Presidente Fernando Henrique.

(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) – É 

claro que a reforma política não soluciona os múltiplos 
reclamos do povo, hoje nas ruas pleiteando o fim da 
corrupção; a mobilidade urbana, sobretudo nas metró-
poles; mais recursos à educação e à saúde; melhoria na 
segurança pública; menos impostos; mais eficiência na 
administração, derrubando as muralhas da burocracia; 
presteza nas decisões judiciais por meio de reformas 
profundas na ação processual do Judiciário etc.

Tudo isso, evidentemente, só pode ser atingido 
com a regulação do sistema político do Estado, e o 
caminho para ele, entendo ser a reforma política. É 
evidente que no bojo dela deveria ser considerada a 
reforma do sistema de governo: não seria oportuna a 
análise do regime parlamentarista?

Já vivenciamos algumas crises em nossa expe-
riência mais que secular do presidencialismo. Talvez 
seja a hora de mudar. No parlamentarismo, a respon-
sabilidade seria posta à prova e o Governo teria que se 
sujeitar a uma moção de sustentação ou não de seus 
atos, a chamada moção de confiança. E isso sem ris-
co para as instituições, como tem ocorrido, repito, no 
regime presidencialista.

Claro, nesta reforma política, que ora se propõe, 
há questões de disciplina eleitoral: voto distrital (misto 
ou não); permanência do voto de legenda proporcional; 
financiamento público e privado nas eleições; melhor 
regulação do funcionamento das Casas Legislativas, 
sobretudo de maior rigor e prazo na apreciação de ma-
térias a elas submetidas, entre inúmeros outros itens 
fundamentais nestes tempos de protesto e de demons-nestes tempos de protesto e de demons-
tração de que a passividade não está na nova geração.

Sr. Presidente, estamos todos extremamente 
preocupados com o que ocorre fora deste plenário.

(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) – 

A classe política está na mira dos observadores que 
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vêm das ruas, não há como ocultar isso. Vivemos uma 
crise ética, econômica e – mais grave – de represen-
tatividade.

Concluo, Sr. Presidente.
No entanto, não creio que soluções radicais, mes-

mo que vindas da natural exacerbação que impulsiona 
certo clamor popular, devam chegar ao ponto de levar 
a tomadas de decisões que possam quebrar as prer-
rogativas maiores da instituição parlamentar.

Sr. Presidente, renovo mais uma vez os meus 
agradecimentos a V. Exa, que tem sido tão genero-
so em me permitir extravasar o tempo regimental em 
meus pronunciamentos. Isso demonstra, sem dúvida 
nenhuma, o seu alto espírito democrático, a que eu 
rendo as minhas homenagens.

Muito obrigado, Excelência.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 

– Obrigado pelas palavras, Senador Ruben Figueiró. V. 
Exa, além de muito educado, é um Senador assíduo e 
cumpridor, que representa muito bem o povo do Mato 
Grosso e o povo brasileiro nesta Casa. Obrigado ao 
senhor pelas palavras.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) 
– V. Exa merece.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu convido para fazer uso da palavra a Sena-
dora Vanessa, em permuta com o Senador Cristovam 
Buarque.

Depois, vamos ver, Senador Paim. V. Exa fala, eu 
vou... Estamos inscritos. A Senadora Vanessa preside 
e nós falamos.

Com a palavra, V. Exa, Senadora Vanessa Gra-
zziotin.

A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Senador 
Jorge Viana, Srs. Senadores, companheiros e compa-
nheiras. Agradeço ao Senador Paim. É que às 14h30 
– e já são 14h29 – eu participarei de um programa na 
TV Câmara, gravado no auditório Nereu Ramos, cujo 
tema é exatamente a participação da mulher na polí-
tica, Senador Jorge Viana.

Creio que no meio desse debate sobre reforma 
política, sobre procurarmos avançar... Resumidamente, 
é isso que a população exige de nós todos, Senador 
Jorge Viana. O que a população quer são avanços na 
área dos investimentos públicos, principalmente em 
questões sociais: na educação, na saúde, na mobilida-
de urbana. O que as pessoas reivindicam nas ruas é o 
combate à corrupção. É isso que as pessoas exigem 
nas ruas. O que as pessoas exigem nas ruas é que 
aja uma oxigenação na política brasileira.

O Senador Figueiró acabou de dizer aqui que 
vivemos uma crise, sim, política – não há como falar 
diferente –, inclusive de representatividade. Entretanto, 
penso que, em todo grande processo de mobilização, o 
que se faz são aberturas de portas e janelas. Depende 
de quem está no poder, depende de quem está no Par-
lamento, de quem está no Executivo. Essas janelas e 
essas portas abertas podem levar para o caminho do 
avanço, podem levar para o caminho do progresso e 
não para um retrocesso, Senador Jorge Viana.

Então, eu creio que, numa primeira avaliação, 
tanto o Senado Federal como a Câmara têm procu-
rado dar a resposta ao povo brasileiro, de uma forma 
humilde até, eu diria, Sr. Presidente. Prova disso foi o 
dia de ontem, quando aprovamos projetos importantes, 
inclusive o projeto que tramitava, como tantos outros 
tramitam, há muito tempo no Congresso, que conside-
ra o crime de corrupção como crime hediondo. Desse 
modo, até para que as pessoas entendam o porquê 
disso, é porque, assim, nós conseguiremos fazer com 
que aqueles que foram processados, que foram conde-
nados por crime de corrupção possam ir para a cadeia. 
Este projeto nada mais pretende, quando aumenta o 
período de prisão, do que fazer com que a pena seja 
a de reclusão para quem promoveu atos não lícitos na 
administração do setor público.

Sr. Presidente, hoje pela manhã, tivemos outra 
manifestação aqui na frente do Congresso Nacional. 
Desta vez, uma manifestação dirigida pela União Na-
cional dos Estudantes (UNE) e a União dos Estudan-
tes Secundaristas (Ubes). Ato em que foi registrada a 
participação de cerca de 10 mil pessoas, segundo as 
informações que obtive, e sem qualquer registro de 
excessos, tanto que, ao final, uma comissão represen-
tativa não só da União Nacional dos Estudantes e da 
Ubes, mas também de uniões estaduais e de DCEs 
de vários Estados brasileiros foi recebida pelo Presi-
dente da Casa, Senador Renan, e por vários outros 
Senadores e Senadoras que estavam lá presentes 
naquele momento.

E ali se viu um diálogo muito importante, Sena-
dor Paim, por exemplo: o Estatuto da Juventude, que 
nós aprovamos, apesar de recursos, em breve deverá 
ser encaminhado à Câmara, segundo informação do 
Presidente da Casa, sem que, necessariamente, te-
nha que haver mais votações – um passo importante.

Dialogamos com os estudantes a respeito da lei 
que deveremos votar na semana que vem relativa à 
destinação dos royalties de petróleo e do Fundo So-
cial do Petróleo, os 75% (não mais 100%) aprovados 
pela Câmara, sendo que 25% para a saúde e 50% 
dos recursos do Fundo Social. Um debate importante 
que contribui com o avanço da sociedade brasileira.
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Sr. Presidente, no bojo do debate, o que nós temos 
assistido é também um debate cada vez mais acirrado 
em relação à reforma política. Senador Figueiró, isso é 
muito importante! Sabe o porquê, Senador Figueiró? O 
Parlamento brasileiro, tanto o Senado quanto a Câmara, 
logo após o período eleitoral ou os períodos eleitorais, 
tem um tema principal de debate, qual seja: a reforma 
política. Entretanto, apesar disso, nunca conseguimos 
aprovar há anos, Senador Paim. V. Exª sabe mais do 
que eu porque está há mais tempo que eu no Parla-
mento, pois desenvolve seu segundo mandato aqui, 
no Senado, depois de quatro mandatos na Câmara 
dos Deputados. Eu tive três mandatos naquela Casa 
e estou no primeiro mandato aqui. E sabemos que, em 
todos os períodos após as eleições, sejam nacionais 
ou municipais, esse é o debate principal, sem que, 
contudo, nunca consigamos chegar a um consenso 
para, efetivamente, aprovar a reforma política.

O que a população diz? Não fala com todas as 
letras, porque nem ela exatamente sabe o caminho; 
ela sabe onde quer chegar, mas não sabe o caminho. 
Nós precisamos mostrar o caminho junto com o povo, 
com a população, com a juventude, trabalhadores e 
trabalhadoras, e construirmos esse caminho.

O que a população quer? Ter um Congresso que 
tenha mais a sua cara; um Congresso onde todos te-
nham as mesmas oportunidades. No fundo, é isso! E 
como a gente consegue chegar aí com a reforma po-
lítica? Eu sempre digo e tenho subido a esta tribuna 
muitas vezes para falar, por exemplo – e o Senador 
Paim é testemunha disso, porque ele também o faz, 
tal qual o Senador Jorge Viana e o Senador Figueiró 
–, a respeito da desproporcionalidade na represen-
tação política brasileira. Nós, mulheres, por exemplo, 
somos sub-representadas; os negros do País são sub-
-representados.

Eu quero dizer que não me sinto nem um pouco 
bem por viver em um País, que é a sétima economia 
do mundo, ter uma mulher Presidente e, ainda, ter que 
conviver com os piores índices percentuais de partici-
pação feminina no Parlamento brasileiro – em média 
de 8% a 9% –, o que nos coloca, na América Latina 
ou do Continente Americano, apenas à frente do Pa-
raná e à frente de Saint Kitts, uma ilhota caribenha, e 
mais dois outros países – somente esses. Não pode! 
Países como a Argentina, países como a Colômbia 
buscaram encontrar um meio para colocar a mulher 
no parlamento.

Então, é isso que nós precisamos debater.
Eu estou colhendo assinaturas – e agradeço a 

vários Senadores que já assinaram, como o Senador 
Jorge, não sei se o Senador Figueiró e o Senador Paim 
assinaram – e já estou preparando um texto para uma 

das perguntas, se tivermos plebiscito, porque eu acho 
esse debate muito salutar.

Eu tenho uma convicção: primeiro, precisamos 
fazer a reforma política; segundo, precisamos compar-
tilhar essa reforma política com o povo brasileiro, essa 
é a minha opinião, e dar ao povo brasileiro instrumen-
tos para que ele tenha plena convicção sobre aquilo 
em que votará, do que escolherá.

Por exemplo, se chegarmos para a população, 
Senador Paim, Senador Jorge, e dissermos: “Vamos 
aprovar o financiamento público de campanha”, o povo 
brasileiro será contra. Por que mais dinheiro para a 
política? Não! Nós vamos explicar para o povo o que 
significa essa proposta.

Eu quero cumprimentar a OAB. Não quero entrar 
no mérito detalhado da sua proposta, mas, resumida-
mente, a OAB propõe duas grandes linhas. A primeira 
delas é que a representatividade do povo não seja de 
pessoas e, sim, de programa, e, sim, de propostas, que 
é o que vigora em grande parte dos países do mundo. 
Essa é a primeira grande linha. Não “fulanizar” a polí-
tica brasileira. As pessoas passam; os programas, as 
propostas ficam. É por isso que os partidos políticos 
são tão rejeitados no País hoje em dia. Nos outros 
países, eles não recebem o nível de rejeição que têm 
aqui. Então, essa é uma grande linha.

A segunda grande linha que a OAB coloca é o 
financiamento democrático de campanha. É assim que 
tem de ser dito, Srs. Senadores: financiamento demo-
crático de campanha, porque, hoje, o que vigora? Fi-
nanciamento privado.

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

– AM) – Quem financia? Pessoas físicas? Não; pes-
soas jurídicas, empresas, grandes empresas. Assim, 
a campanha segue, a cada ano, mais cara, com o fi-
nanciamento de grandes empresas.

Eu sou daquelas, como a maioria do povo, que 
sabe que para tudo há uma contrapartida. Para tudo 
há uma contrapartida!

Então, eu acho que devemos seguir esses dois 
caminhos e buscar, primeiro, dar uma condição de maior 
igualdade para a concorrência nos processos eleitorais 
com o financiamento democrático; segundo, mudar o 
sistema, de tal forma a valorizar projetos e propostas, 
além das pessoas, obviamente; e, terceiro, garantir – 
eu colocaria essa outra linha – a democratização.

Quando a gente fala em lei de cotas, não é por-
que, a princípio, sejamos a favor da lei de cotas, mas 
é que as leis de cotas são necessárias para, momen-
taneamente, num período de tempo, numa fase tem-
poral, combater as desigualdades que marcam pro-
fundamente a sociedade.
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O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senadora 
Vanessa...

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Então o plebiscito que 

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – ... V. Exª 
concede um aparte rápido? 

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Eu já concedo o aparte a V. Exª.

O plebiscito para o qual estou colhendo assina-
turas é para que o povo brasileiro seja perguntado, de 
uma forma muito simples, se concorda com que, no 
mínimo, 30% das vagas no Parlamento, nas Câmaras 
de Vereadores, Assembleias Estaduais, na Câmara 
Federal e no Senado, sejam ocupadas por mulheres. 
E, hoje, repito, não somos nem 10%. Virei em breve 
aqui, Senador Paim, para trazer o rol da legislação de 
vários países do mundo para mostrar como o Brasil 
também precisa avançar.

Concedo aparte, primeiramente, a V. Exª e, na 
sequência, ao Senador Figueiró.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senadora 
Vanessa, primeiro para dizer que, claro, assinamos com 
orgulho o seu pedido, o seu requerimento para esse 
plebiscito em relação às mulheres, especificamente em 
relação às mulheres. E, depois, dizer que V. Exª tem 
tanta razão que eu sempre repito essa historinha aqui. 
Neste ano, agora, havia um projetinho simples aqui, 
só dizendo que a mulher tem que ter o mesmo direi-
to que o homem na mesma atividade de trabalho. Só 
isso. Foi jogado de volta. Aprovaram na Câmara, veio 
para cá, aqui alguém entrou com recurso, jogaram de 
volta para aquelas comissões. Sabe como é? Joga-se 
para todas as comissões para que nenhuma aprove 
e aqui não chegue. E não deixaram aprovar. Só dizia 
isso. Por isso, a senhora está coberta de razão. Item 
2, também coberta de razão. Eu dei uma entrevista 
para a TV, a nossa TV Senado, pedindo um dos itens 
mais importantes. Eu falei exatamente isso que a se-
nhora falou: financiamento democrático, ou público, se 
quiserem, a expressão é essa. Por quê? A população 
vai ter que entender. Um senador ou um deputado – e 
eu tenho casos concretos, por isso vou dar números, 
porque conheço, não vou dar nomes, naturalmente – 
gasta R$30 milhões para se eleger, seja deputado ou 
senador. Alguma coisa está errada. Alguém vai pagar 
essa conta. Então quem paga é população. Enquanto 
que esses Senadores, pelo financiamento democrático 
de campanha, vão ter que se eleger gastando, sei lá, 
R$100 mil, R$200 mil, não importa o número. Mas, com 
certeza, não será isso, até porque alguém vai receber 
de volta, esses R$30 milhões. Lamentavelmente, é o 
que está acontecendo hoje. A única forma é democra-

tizar o financiamento de campanha, e, por isso, assino 
embaixo todo o seu pronunciamento.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Muito obrigada, Senador Paim. Como sempre, 
V. Exª, em seus apartes, assim como em seus pronun-
ciamentos, engrandece e, para a população que nos 
assiste, V. Exª fala a linguagem que o povo quer ouvir, 
a linguagem que o povo entende. Então, agradeço a 
participação de V. Exª em meu pronunciamento.

Senador Figueiró. 
O Sr. Ruben Figueiró (Bloco/PSDB – MS) – 

Senadora Vanessa Grazziotin, eu quero repetir aqui 
o prazer que tenho de ouvi-la e, agora, de aparteá-la. 
Eu concordo perfeitamente com o ponto de vista de 
V. Exª. Sobre essa questão da reforma política, não 
sei se V. Exª teve a oportunidade, naquele momento, 
de ouvir o que eu falei em meu pronunciamento. Eu 
continuo a favor da Assembleia Nacional Constituinte 
Exclusiva, acompanhando, em grande parte, o pensa-
mento do Senador Cristovam Buarque. Eu não creio, 
como V. Exª afirmou aqui, que nós, neste Congresso 
de característica ordinário, teremos condições – já 
provou no passado, está provando hoje – de esboçar 
uma linha que defina realmente o processo político no 
nosso País. É preciso que as pessoas que estão, não 
indiferentes, mas que não participam eficientemente 
do trabalho parlamentar possam, inclusive, dar-nos as 
diretrizes. Eu creio que uma questão que deveria ser 
levada em conta, não o foi por razões de ordem políti-
ca como sabemos, é a existência de uma Assembleia 
Constituinte autêntica para tratar, especificamente, 
da questão da reforma política. Outra coisa que V. Exª 
diz e com o que estou perfeitamente de acordo, tanto 
assim que, ao ser chamado atenção, eu prontamente 
assinei – o seu assessor me trouxe aqui –, é o reque-
rimento sobre a pretensão justíssima de maior parti-
cipação das mulheres no processo político da nossa 
Nação. Eu confesso à senhora que sou casado há 55 
anos. Nunca deixei de tomar uma opinião, sempre...

(Interrupção do som.)
O Sr. Ruben Figueiró (Bloco/PSDB – MS) – A 

mulher tem uma sensibilidade que nós outros, homens, 
não temos. Eu até fazia uma paródia do que Ulysses 
Guimarães dizia, ou seja, que, antes de decidir, veja 
qual o rumo que o povo toma. Eu digo, com a experi-
ência de 55 anos de casado: “Não se deve decidir uma 
coisa sem antes ouvir a esposa”. Portanto, pode es-
tar certa de que V. Exª terá minha total solidariedade. 
Quero lembrar, para finalizar, que temos que atender 
um dispositivo constitucional, que está no art. 5º da 
nossa Constituição: somos todos iguais perante a lei. 
Por que excluir a mulher do processo político? V. Exª 
tem toda razão e a minha solidariedade.
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – É verdade. A humanidade não vive só sob a 
orientação das leis objetivas, também das leis subje-
tivas, não é, Senador?

Não é porque a legislação brasileira proíbe qual-
quer tipo de discriminação que a discriminação não 
aconteça. Na prática, a discriminação acontece. A mu-
lher, hoje, apesar de ter um nível superior de formação 
educacional, ainda recebe 30% a menos no salário 
do que os homens. Não é normal a mulher estar tão 
excluída da vida pública brasileira, dos fóruns de po-
der. Não é normal! Não é um desinteresse da mulher, 
é uma falta de possibilidade que se coloca diante das 
mulheres que desempenham dupla, tripla jornada de 
trabalho, que estão no mercado de trabalho, mas em 
casa exercem as funções sozinhas.

Isso ocorre não só no Brasil, isso ocorre no mun-
do inteiro. Entretanto, o mundo inteiro enfrenta este 
problema. Países já abrem cotas ou processos eleito-
rais, em que, através das listas, haja intercalação entre 
homens e mulheres. 

Falei a pouco da proposta da OAB –...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – Estou concluindo, Senador.
Na proposta da OAB, não quero entrar nos de-

talhes, eles sugerem, no §3º do art. 5º – porque eles 
propõem votação em lista –, que a lista deverá ser 
registrada perante a Justiça Eleitoral e será assegu-
rada a ordem e a proporcionalidade mínima de dois 
candidatos de um gênero para um de outro gênero, ou 
seja, no mínimo, um terço da participação de mulheres. 

Temos esse caminho, temos o caminho da cota. 
O que importa é que devemos ouvir a população bra-
sileira para isso também, porque tenho convicção de 
que a presença da mulher na política engrandece. A 
mulher, como o homem, tem capacidade de pensar, 
de dirigir, de decidir – olha o exemplo da Presidenta 
Dilma – em todos os aspectos. 

Então, Senador Jorge Viana, agradeço muitíssi-
mo a benevolência de V. Exª e a participação de meus 
colegas. 

E, Senador Figueiró, gentil e simpático não sou 
eu, é V. Exª, que é uma pessoa que, se não vier à tribu-
na dizer que está aqui há poucos meses, nem parece. 
Quem liga a televisão, a TV Senado, e ouve o Senador 
Figueiró falando, acha que não tem somente anos de 
Senado, mas anos de vida pública. É um prazer con-
viver com V. Exª. 

O Senador Paim é isto que V. Exª falou: a fábrica 
de projetos; mas é a fábrica de projetos do povo bra-
sileiro. Isso é muito bom, não é, Senador Paim? Isso é 
muito bom! Uma das coisas que me deu muita alegria 

ao chegar aqui, nesta Casa, saindo da Câmara, é que 
aqui eu teria a oportunidade de trabalhar com V. Exª 
novamente. Na Câmara, era na Comissão de Trabalho 
e Serviço Público; aqui, é na CAS. Mantemos a nossa 
parceria, e a CAS, sem dúvida nenhuma, é uma bela 
Comissão desta Casa, que tem procurado ouvir muito 
os trabalhadores.

Muito obrigada, Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Eu convido o Senador Paulo Paim, como orador 
inscrito, para uma comunicação inadiável, para fazer 
uso da palavra...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Interven-
ção fora do microfone.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Só se V. Exª, então, me permitir que eu cumpra 
esse papel, e V. Exª assume, porque, em seguida, está, 
como orador inscrito, o Senador Casildo.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do 
microfone) – Eu quero falar como orador inscrito e 
não vou usar...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Está bem. 

Então, eu convido, para fazer uso da palavra, o 
Senador Casildo Maldaner, e tento aqui encaixá-lo 
como orador inscrito, Senador Paulo Paim. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do mi-
crofone.) – Se V. Exª quiser falar, eu assumo.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Está bem. Vou aguardar um pouco mais, até que 
chegue o material que está vindo do meu gabinete.

Com a palavra, o querido e bom Senador Casil-
do Maldaner, meu grande parceiro nas lutas pelo for-
talecimento da Defesa Civil e mais atenção para ela.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Defesa Civil que ainda tem algumas carências.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – E que só é lembrada quando temos graves pro-
blemas na sociedade, mas V. Exª lembra quase que 
semanalmente, aqui na Casa, a atenção para ela. 

Com a palavra, V. Exª.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Obrigado.

Senador Jorge Viana, nosso Vice-Presidente da 
Casa, que está a presidir esta sessão, e caros colegas, 
os milhões de brasileiros que estão nas ruas enviam 
um recado multifacetado, difuso e, paradoxalmente, 
extremamente claro. Saúde, educação, mobilidade 
urbana, responsabilidade na ação política, entre ou-
tros, estão na pauta, mas o recado final é amplo e 
inequívoco: o sentimento de insatisfação com o atual 
estado das coisas.
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Numa tentativa de dar respostas às demandas 
das manifestações que tomam conta do País, a Presi-
dente Dilma propôs um grande pacto, visando atender 
algumas das principais demandas das ruas, com o 
envolvimento necessário de governadores e prefeitos, 
além do Congresso Nacional.

Já vimos uma resposta prática e rápida do Poder 
Legislativo: a Câmara dos Deputados rejeitou a PEC 
37 e aprovou a destinação dos recursos dor royalties 
do petróleo para a educação e a saúde, matéria que 
será apreciada pelo Senado.

O Presidente Renan Calheiros apresentou uma 
vasta pauta para os próximos dias, com projetos de lei 
da maior relevância para o País. Essa pauta prioritária 
reúne projetos voltados à educação, saúde, seguran-
ça e mobilidade urbana. Ainda ontem, aprovamos o 
projeto de lei que transforma a corrupção e o peculato 
em crime hediondo. 

São respostas que devemos dar de assuntos 
que, a bem da verdade, já vinham sendo discutidos 
no cotidiano desta Casa. A própria reforma política, 
por exemplo, foi fruto de apreciação de uma comissão 
temporária criada especificamente para esse fim. Hou-
ve uma comissão para tratar da reforma política, mas, 
infelizmente, não teve andamento. Vamos ser sinceros, 
o próprio Governo não se sentiu motivado para arregi-
mentar suas bases e avançar nessa anteproposta que 
saiu da comissão do Senado Federal.

Em função, agora, dos movimentos, o Palácio 
propõe colocar esse tema em pauta, sugerindo uma 
constituinte exclusiva, ou um plebiscito, ou um referendo 
popular, caminhando, como se nota – pelo menos de 
minha parte –, para algo parecido com um referendo 
popular, para dirimirmos algumas questões fundamen-
tais da reforma política. 

Mas, voltando ao pacote de propostas da Presi-
dência da República, que é, antes de tudo, uma au-
daciosa carta de intenções e não um plano claro de 
ação, há, sem dúvida, uma série de aspectos que de-
vem ser discutidos com profundidade. Vários desses 
pontos já foram tratados aqui pelos nobres colegas, 
com grande propriedade. 

Permito-me, entretanto, sugerir uma reflexão 
específica que tem sido objeto de nossa constante 
análise neste Plenário. 

Ora, nobres colegas, como exigir ampliação de 
ações de governadores e prefeitos, que estão sufocados 
por uma política tributária extremamente centralizadora? 

Ontem, foram aprovadas, por este Plenário, as 
novas regras do Fundo de Participação dos Estados, 
que, junto com o Fundo de Participação dos Municí-
pios, compõe a principal fonte de repartição dos tri-
butos federais. 

O texto, que segue para a sanção presidencial, 
prevê que até 2015 sejam mantidos os critérios de 
distribuição vigentes. A partir de 2016, cada Estado 
receberá o mesmo valor recebido em 2015, mais a 
variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) e 75% da variação do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) do ano anterior ao considerado 
para a base de cálculo.

O que, eventualmente, superar esses montantes 
será distribuído de acordo com a combinação de dois 
fatores: o representativo da população e o inverso da 
renda domiciliar per capita.

Foi extremamente relevante a aprovação da emen-
da à proposta, estabelecendo que a União só poderá 
promover desonerações na parte dos impostos que lhe 
cabe, não afetando a parte de Estados e Municípios.

Não obstante esse fato, a verdade é que a ques-
tão principal não foi alterada: não há uma mudança 
estrutural significativa no quadro de concentração do 
bolo tributário, que mantém cerca de 70% do total nas 
mãos da União, enquanto os Estados e os Municípios 
seguem com a sua minoria, com a sua míngua parte. 

E aí é que a Presidente da República convoca 
os governadores e diversos prefeitos, prefeitos das 
maiores cidades do País, para ajudar a entrar nessa 
caminhada, para responder o que há de ansiedades 
maiores no País –questão da saúde, questões funda-
mentais –, para que os Estados participem também. 
É um clamor da própria Presidente da República, do 
Planalto. Mas, para que haja ressonância, para que 
haja condições, é necessário também que se ofereçam 
as condições, se ofereçam coisas paupáveis, e a coi-
sa possível é descentralizar, também, a arrecadação. 
Esse é o caminho.

O quadro expõe, claramente, a urgência de que 
temos que partir para um novo Pacto Federativo. Aí, 
sim, sentar todo mundo, para encontrar os caminhos 
em conjunto, dividir, dar direito aos Estados e Municí-
pios de participarem da comunhão. Quer dizer, vamos 
comungar, em conjunto, participando dessa comunhão, 
dividindo as responsabilidades também. Acho que é a 
maneira melhor de harmonizar esse quadro no País, é 
o caminho que nós precisamos perseguir, ao lado da 
questão da dívida dos Estados, da questão do ICMS. 

Em suma, tem que haver uma verdadeira comu-
nhão desse bolo nacional para repartir ônus e bônus 
e marcharmos juntos para enfrentar as questões na-
cionais.

Vejam o exemplo da distorção: os gastos com mo-
bilidade urbana e segurança pública são de Estados e 
Municípios. Os recursos federais repassados para as 
áreas de educação e saúde, por serem insuficientes, 
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exigem complementação, que acaba por comprometer 
as contas e a responsabilidade fiscal.

E são justamente esses parceiros que são cha-
mados para dar resposta aos principais anseios da 
população. O Governo acena, obviamente, com mais 
recursos. Contudo, mais uma vez, na forma de repas-
ses pontuais, e não com mudanças definitivas que 
permitam uma verdadeira independência e soberania, 
que poderia promover o efetivo equilíbrio federativo.

Acho que falta avançar nesta questão.
Obviamente, não é nossa intenção isentar Esta-

dos e Municípios de sua parcela de responsabilidade, 
indubitavelmente grande. Queremos, antes, que as so-
luções possam ser fundamentadas, verdadeiras, e não 
ações midiáticas, distantes de produzir efeitos reais.

É preciso trabalhar, promover mudanças e ga-
rantir condições de crescimento, deixando de lado as 
preocupações eleitorais. Friso isto: deixando de lado 
as preocupações eleitorais. O horizonte das urnas 
deve estar apartado das prioridades de ação política, 
seja no âmbito federal, estadual ou municipal – prin-
cipalmente no âmbito federal e estadual, que está se 
ensaiando muito, pois nas regiões municipais saímos 
ainda agora, no ano passado. Deixamos de lado isso. 
Vamos pensar agora em trabalhar. Acho que essa é 
uma das ansiedades da Nação brasileira. Deixemos a 
campanha para o período oportuno e vamos trabalhar. 
Há muito que fazer: redução de impostos naturalmente, 
distribuição justa do bolo, investimento em infraestru-
tura urbana e logística; desburocratização do Estado 
é outro clamor; redução da máquina pública também 
é um clamor. Enfim, uma série de medidas que tem 
plena capacidade de impulsionar o crescimento social 
e econômico do País.

Não resta dúvida de que essa é a melhor respos-
ta ao anseio das ruas, aos desejos do povo brasileiro. 
Distante das ideias polêmicas e mirabolantes, o pa-
pel do Poder público é trabalhar, cumprir sua missão 
constitucional e deixar para o momento adequado os 
interesses eleitorais.

Trago essas considerações, Sr. Presidente e no-
bres colegas, porque entendo que, neste momento em 
que se atravessam alguns tumultos que geram alguns 
ventos nebulosos, tormentos, algumas inseguranças, 
por falta de algumas credibilidades, que deixemos de 
lado (...) 

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Casildo, V. Exª me permite um aparte na sequência? 

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC) 
– (...) que deixemos de lado algumas questões do ano 
que vem e partamos para aquilo que é o presente. Eu 
acho que isso ajuda a desarmar os espíritos. 

E eu não poderia, é claro, encerrar minhas con-
siderações sem antes ouvir o nobre colega do Rio 
Grande do Sul, o Senador Paulo Paim.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Casildo, primeiro quero cumprimentar V. Exª pelo pro-
nunciamento com o brilhantismo de sempre. Mas que 
bom ouvir V. Exª falar em vento, esses bons ventos 
que estão arejando – eu diria – a política brasileira! É 
inegável, e V. Exª tem razão. O Congresso era um an-
tes desses ventos e é outro agora. Tudo o que a Câ-
mara votou nestas duas semanas – semana passada 
e esta também – e tudo aquilo que nós votamos aqui 
eram bandeiras que nós sonhávamos um dia votar. E 
estamos votando aqui rapidamente. Além de tudo o 
que V. Exª falou, hoje pela manhã, enfim, a PEC do 
Trabalho Escravo, que há 14 anos tramita na Casa, foi 
votada na CCJ, virá ao Plenário, semana que vem, e 
mediante um acordo. São novos tempos; é bom sinal. 
Que bom agora que eu estou vendo nas ruas as faixas 
e bandeiras, por exemplo, do fator previdenciário, das 
40 horas, e a população, por exemplo – documento 
que eu recebi aqui –, do Ministério Público cumpri-
mentando o Parlamento pela derrubada da PEC nº 
37. Nesse documento que eles fizeram publicar, é dito 
muito claramente o seguinte: “Nós, dentro do Ministério 
Público, não somos partidários, mas não somos contra 
os partidos.” Assumem e dizem: “É um equívoco ser 
contra os partidos.” Então, é um bom momento. Se 
tivermos que fazer a reforma política, vamos fazê-la 
sob o sabor desse vento. Vamos saborear esse vento 
que vai nos dizer para onde deve ir a reforma política. 
E as ruas estão dizendo: “Reforma política, sim, mas 
não é só reforma política.” Enganam-se aqueles que 
acham que se resolve tudo fazendo somente a refor-
ma política. Se isto fosse verdadeiro, que uma reforma 
política resolve tudo, a Grécia teria feito dez reformas 
políticas. Portugal, Espanha. Quanto à reforma políti-
ca, eu quero reafirmar, Sr. Presidente, para que nin-
guém tenha dúvida sobre a minha posição, que sou 
totalmente favorável à reforma política. Com plebiscito 
ou sem plebiscito, com referendo ou sem referendo, 
tem que sair a reforma política. Mas junto o povo exige 
outras medidas, se não o Congresso não estaria até 
votando – V. Exª listou – mais investimento na saúde, 
mais investimento na educação, mais investimento na 
segurança. Aí, de fato, estaremos caminhando com o 
povo. Os tempos são outros!

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

fesso que estou me sentindo mais leve e sinto que tan-
to o Executivo, como o Congresso e o Judiciário vão 
falar mais a voz das ruas, e isso é muito, muito bom. 
Parabéns a V. Exª!
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O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Recolho com alegria o aparte de V. Exª, Sena-
dor Paulo Paim. 

E eu até diria, para finalizar, Sr. Presidente, que 
os ventos que estão a soprar, os mencionados por 
mim e por V. Exª, os ventos do Nordeste, do Centro-
-Oeste, do Norte e por que não o nosso, o minuano 
do Sul desembocando aqui em Brasília, no Congres-
so Nacional, estão, de certo modo, fazendo com que 
a Câmara e o Senado... Os royalties já passaram na 
Câmara e já vieram a esta Casa. São coisas que, na 
verdade, estão sendo empurradas por esses minuanos, 
embalados por isso, fazendo com que se madrugue, 
se durma menos. Hoje o que se quer, o que a Nação 
quer é que se fale menos e se trabalhe mais. 

Há um ditado que diz que passarinho na muda 
não pia, não canta. Então, acho que temos de falar 
menos e trabalhar mais. Acho que isso é o essencial 
que a Nação quer ver. Ela quer ver trabalho, quer ver 
essas questões sendo trazidas e tiradas a limpo (...)

(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC) – (...) arejando-as, procurando o bem-estar das 
pessoas, para que elas se sintam mais bem tratadas. 
E havendo essa correspondência por parte dos políti-
cos. Muitos não vão às festas juninas agora, porque é 
para ficar trabalhando. Não é para aparecer. 

Não pode haver muita propaganda. Eu acho que 
até o Governo Federal deveria parar um pouco com a 
propaganda, com o marketing de que está bem, está 
bem. Nesse marketing se gastam milhões, e não é só 
o Governo Federal, os estaduais também. 

Eu acho que o povo hoje já começa a aquilatar 
que muitas vezes há uma “engendração” de marketing 
que, na realidade, não é bem aquilo. Vamos pensar um 
pouco com os pés no chão. Falar menos e trabalhar 
mais. Eu acho que a coisa é por aí, nesse momento, 
para dar essas respostas.

Muito obrigado, Sr. Presidente e caros colegas.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Casildo Maldaner, 
pelo pronunciamento e convido para fazer uso da pa-
lavra, por permuta, o Senador Alvaro Dias.

V. Exª dispõe do tempo regimental de dez minu-
tos. Mas temos hoje uma tarde de debate que estou 
procurando, obviamente sem prejuízo dos colegas 
inscritos, atender a necessidade de tempo de cada 
colega que usa a tribuna.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com a palavra V. Exª, Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Jorge Viana, ontem, tivemos um dia 
extremamente produtivo no plenário do Senado e hoje 
realmente temos uma tarde de maior tranquilidade.

Eu devo neste pronunciamento, no seu início, 
indagar algo do Governo. Estou surpreso com esta 
informação e gostaria que o Governo, oficialmente, 
esclarecesse se é verdadeira. A informação de que 
a Presidente Dilma, ao assinar um decreto criando 
crédito suplementar de R$924 milhões, anulou outras 
dotações orçamentárias. E anulou todas as dotações 
orçamentárias referentes ao Paraná, ao meu Estado. 
Apenas uma obra permaneceria, o contorno norte da 
cidade de Maringá, uma obra polêmica em razão do 
superfaturamento denunciado. Apenas uma obra te-
ria recursos do Orçamento, as demais, esse decreto 
cancela, anula. R$17,4 milhões para a construção da 
segunda ponte entre Brasil e Paraguai. 

Esta obra foi anunciada com pompas pelo Presi-
dente Lula, espetaculosamente pelo ex-Presidente, e 
depois foi repetida, também espetaculosamente, pela 
Presidenta Dilma, a construção da segunda ponte, 
ligando Foz do Iguaçu ao Paraguai. R$17,4 milhões 
desta obra estariam sido cancelados; mais R$12,5 
milhões para a adequação da BR-163, trecho Cas-
cavel-Guaíra, e R$14 milhões para a construção dos 
entroncamentos da BR-376, BR-373 e BR-153 na re-
gião de Ponta Grossa.

Portanto, nós gostaríamos de saber oficialmen-
te. Essa informação foi veiculada pela imprensa, e eu 
gostaria de saber a respeito oficialmente, do Governo.

E não é por falta de ministros. O Brasil tem minis-
tros demais. O Paraná foi bem aquinhoado em matéria 
de ministros, pelo menos numericamente o Estado foi 
bem aquinhoado. Portanto, não é falta de ministros. 
Aliás, o Estado prescinde de mais recursos e menos 
ministros. O Estado poderia até fazer uma troca: mais 
recursos e menos ministros, porque os recursos bene-
ficiam a população do Estado e os ministros, no meu 
ponto de vista, pelo menos, até este momento não 
beneficiaram o meu Estado. 

Por isso, fica esse apelo.
Sr. Presidente, eu quero, neste momento crucial 

para o futuro do Brasil, em que discutimos mudanças 
como consequência dessa exigência popular nas ruas 
do País, penso em opinar desta tribuna e registrar nos 
Anais da Casa a postura que adoto em relação aos 
temas propostos pela Presidente da República. 

Inicialmente a Presidente apresentou a tese da 
constituinte exclusiva e recuou rapidamente. Foi infeliz, 
foi mal assessorada. Apresentou uma proposta que se 
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confrontou com a própria Constituição do País. Agora 
defende o plebiscito. Mas que plebiscito é esse?

Ontem a imprensa anunciou algumas indagações 
que seriam propostas à população, três ou quatro in-
dagações.

O plebiscito para essa questão me parece não 
ser plausível, adequado, ou, pelo menos, não é a me-
lhor solução.

Que plebiscito é esse que poderia alcançar a po-
pulação brasileira de forma eficiente num curto espaço 
de tempo? As questões são complexas e não podem 
ser respondidas pelo simples “sim” ou “não” de um 
plebiscito. Certamente a população teria dificuldade 
de resolver as questões com “sim” ou “não”.

Essa é a primeira dificuldade. Mas há também 
as dificuldades e inconveniências de natureza práti-
ca, pragmática mesmo, Senador Paim. Quanto custa 
o plebiscito? Quem paga o plebiscito? Quanto custa, 
por exemplo, para as emissoras de rádio e televisão, 
que já estão com seus espaços ocupados pela propa-
ganda partidária constante? E nessa proximidade com 
o processo eleitoral, muito mais. E quando tivermos o 
início do processo eleitoral, ainda mais.

Nós já estamos a menos de um ano do início do 
processo eleitoral. É tempo suficiente para o grande 
debate que as questões da reforma política exigiriam, 
a fim de que a população pudesse deliberar com cons-
ciência do que deve ser feito? Não creio. O tempo é 
insuficiente.

Portanto, o custo do plebiscito, o espaço de tem-
po disponível, a complexidade das questões. O pró-
prio ex-Ministro Ayres Britto, em feliz entrevista ontem, 
afirmou: “As questões postas para o plebiscito devem 
ter a clareza do sol nordestino a pino”, para, com essa 
figura de retórica, enfatizar (...)

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Essa decla-
ração eu ouvi também, achei (...)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – (...) 
a dificuldade, Senador Paim, que se teria para colocar 
questões a serem submetidas à população brasileira.

De outro lado, nós temos a possibilidade do refe-
rendo. Essa, sim, é plausível e sem custo, porque nós 
poderíamos, o Congresso Nacional, é nosso dever! 
Nós temos autoridade constitucional para tal. Mas é 
acima de tudo dever do Congresso, e estamos deven-
do. Estamos devendo há quanto tempo? Há décadas. 

Há quanto tempo falamos em reforma política? 
Quantas propostas foram debatidas neste Congres-
so? Quantas comissões foram constituídas? Quantos 
relatórios foram apresentados? Quantos projetos o 
Senado aprovou?

O Senado praticamente aprovou uma reforma 
política. Foi remetida à Câmara dos Deputados. É evi-

dente que nós estamos num presidencialismo forte. A 
Presidência da República é principal protagonista para 
que reformas de profundidade ocorram. Não houve 
interesse, ao longo desses anos, da Presidência da 
República.

O próprio Presidente Fernando Henrique Cardo-
so, quando assumiu a Presidência, afirmou: “Vou fazer 
a reforma econômica e a reforma financeira, vou tratar 
das questões de governo administrativas, e o Congres-
so faz a reforma política”. Ocorre que, neste sistema 
presidencialista, quem conduz o processo legislativo 
é o Executivo, e as questões que nascem no próprio 
Legislativo acabam sendo secundárias no cronograma 
de deliberações.

Então, há de haver o interesse. O Executivo tem 
de priorizar. A Presidência da República tem de assu-
mir a responsabilidade de comandar o processo, de 
articular, de buscar consenso, para oferecer ao País 
um modelo político compatível com as aspirações do 
nosso povo, que manifesta nas ruas a maior revolta 
popular das últimas décadas.

Portanto, a nossa posição é a de evitar a ence-
nação, essa manobra diversionista, o desvio de foco. 
Todos nós pudemos ler, nas mensagens das ruas, as 
essenciais preocupações do povo brasileiro, e a cor-
rupção está em primeiro plano.

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

tem, o Senado ofereceu uma resposta, ainda insufi-
ciente, mas imprescindível: corrupção, crime hediondo.

É evidente que temos de caminhar muito mais no 
combate à corrupção. Essa luta contra a impunidade 
é interminável, mas foi, num primeiro momento, o pri-
meiro passo na direção desse combate.

Há questões referentes à saúde, que são cruciais, 
e aos nossos aposentados. Enfim, temos de focar cor-
retamente as prioridades da nossa gente. Manobra di-
versionista, não! Essa tentativa de aplacar consciências, 
também não! Nós devemos usar a linguagem direta, 
com muita franqueza, nessa comunicação necessária 
com a população do País.

Por exemplo, agora, a Presidente convida a opo-
sição para dialogar no Palácio do Planalto. Não vou 
expor aqui a posição do meu Partido, que, provavel-
mente, aceitará esse convite. Mas, para que eu fique 
bem com minha própria consciência, registro a minha 
posição pessoal: eu acho que é encenação, eu acho 
que é manobra diversionista. A Presidente quer aplacar 
consciências para reduzir o impacto negativo dessa 
extraordinária pressão popular contra as instituições 
públicas no País.

Por que a oposição não foi convocada nos últi-
mos dez anos? Por que só agora, por que só neste 



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40281 

momento a Presidente quer transferir responsabilida-
des e dividir o ônus desse tremendo desgaste imposto 
por esta que é seguramente a maior revolta popular 
dos tempos modernos no Brasil?

Particularmente, eu não recomendaria ao meu 
Partido e às nossas lideranças ir ao Palácio do Planal-
to, porque o que a oposição tem de dizer diz publica-
mente para todo o País, diz desta tribuna, como fez o 
Presidente do meu Partido, o Senador Aécio Neves, há 
poucos dias, em nome dos três Partidos de oposição, 
PSDB, DEM e PPS, elencando as nossas propostas, 
submetendo-as à Presidência da República, numa co-
municação direta à Presidente Dilma.

Portanto, nós devemos evitar escamotear a re-
alidade, usar de manobra diversionista, transferir res-
ponsabilidade. Todos nós devemos assumir a parcela 
de culpa e de responsabilidade que temos em função 
da crise das instituições que abalou o Brasil com as 
manifestações populares.

Eu vou ceder, com muita satisfação, um aparte 
ao Senador Anibal Diniz, com prazer.

O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Senador 
Alvaro Dias, faço este aparte só pela necessidade de 
um exercício que acho que as vozes das ruas nos im-
põem. Há pouco, ouvimos o pronunciamento brilhante 
do Senador Casildo Maldaner, dizendo que esses novos 
ventos nos impõem mais trabalho e menos conversa, 
menos publicidade. Esse pronunciamento foi aparteado 
pelo Senador Paim, que disse que esses novos ven-
tos, trazidos pelas manifestações, introduziram novo 
ritmo também no Congresso Nacional. Nesta semana, 
trabalhou-se neste Congresso como há muito tempo 
não se trabalhava, colocando em pauta temas que, há 
muito, estavam engavetados. Então, acredito que este 
é o momento de se pensar de forma diferente mesmo. 
Eu acho que, se, há dez anos, o Governo não chamou 
a oposição para conversar, o momento é oportuno para 
se chamar para conversar, porque acho que todos estão 
em xeque. Eu acho que a oposição está em xeque, o 
Governo está em xeque, o Congresso está em xeque, 
as instituições todas estão em xeque. Diante deste mo-
mento em que a sociedade fez um levante sem cabe-
ça, sem liderança, com uma infinidade de bandeiras, 
todas apontando para as autoridades políticas como 
os grandes responsáveis pelo travamento do País,...

(Soa a campainha.)
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – ...diante 

dessa situação, a gente vai ter de ter uma nova pos-
tura mesmo. E, se a Presidenta Dilma está, neste mo-
mento, chamando a oposição para conversar, eu diria 
que ela o faz realmente empurrada por este momento 
das ruas. Mas não vejo também como não aceitar ter 
essa conversa, em busca de novas saídas. O próprio 

Congresso está procurando também mostrar serviço 
e já aprovou aqui o regime de urgência para tratarmos 
do passe livre para os estudantes e outras matérias. 
Já aprovamos ontem aqui a lei que transforma em cri-
me hediondo a corrupção. Então, na realidade, já há 
demonstrativos de que as vozes das ruas acordaram 
esta Pátria adormecida. Então, o momento é o de a 
gente realmente apostar que existe uma intenção de 
fazer as coisas acontecerem de forma diferente, mais 
ao tom do que foi proposto, do que foi expresso pelas 
ruas nos últimos dias.

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

Eu respeito a boa-fé dos meus colegas Senado-
res e dos governistas, mas acho que devemos colocar 
com muita clareza o que pensamos.

Eu tenho conversado com a Presidente Dilma, nos 
últimos anos, desta tribuna. Eu tenho conversado com 
o Governo há mais de dez anos. Não sei se o Gover-
no ouve. Não sei se a Presidente ouve, mas converso 
com a Presidente daqui, desta tribuna.

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

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Eu 
vou concedê-lo a V. Exa, Senador Suplicy.

E tenho como auditório o Brasil todo. Creio que 
devemos distinguir bem, na democracia, as funções. 
Nós estamos eleitos para fazer oposição, para fiscalizar 
o Governo, para denunciar o Governo e, se possível, 
como complementaridade, para oferecer sugestões ao 
Governo. É o que fazemos da tribuna.

Portanto, essa postura republicana é que deve 
prevalecer. Eu não creio que seja essencial conversar 
no particular com a Presidente da República, sendo 
oposição, mas sim aqui. Aqui se fala com mais força. 
Aqui, as palavras ecoam com maior retumbância por-
que têm aqui o testemunho do povo do País.

Eu concedo um aparte ao Senador Suplicy, di-
zendo que não sei se completei bem, neste discurso 
de improviso, que rejeito o plebiscito nesta hora, em 
função das circunstâncias, até porque estamos já em 
momento eleitoral.

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

menos, há uma pré-campanha, a campanha foi anteci-
pada. Não temos tempo, e se exigem recursos. Enfim, 
não considero ser esta a alternativa mais adequada, 
mas sou favorável ao referendo. O povo brasileiro, em 
2014, votará sem custo nenhum, sem despesa nenhu-
ma, porque usaremos as mesmas urnas eletrônicas, 
colocando mais um item, para que a população bra-
sileira aprove ou rejeite o modelo político aprovado 
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pelo Congresso Nacional, se o aprovarmos até lá. E é 
nosso dever aprová-lo.

Eu concedo ao Senador Suplicy o aparte.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-

zado Senador Alvaro Dias, primeiro, eu gostaria de 
dizer que, com certeza, os seus pronunciamentos da 
tribuna do Senado foram muito ouvidos.

(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se me 

permite, quero dizer que, muitas vezes, o Presidente 
Lula, nos seus oito anos de mandato, nos diálogos que 
tinha conosco, falava daquilo que acontecia no Sena-
do, das preocupações dele seja com os discursos da 
oposição, seja com a maneira com que os Senadores 
da base, do partido de apoio, reagiam. E tenho a cer-
teza de que o mesmo ocorre com a Presidenta Dilma. 
Se não de tarde, quando estamos aqui, à noite, pode 
estar certo de que a TV Senado está sempre sintoniza-
da no Palácio do Planalto ou na Granja do Torto. Mas 
eu gostaria de propor a V. Exª que refletisse melhor 
sobre a questão do plebiscito ou do referendo, sobre 
a qual vou falar também. Se nós quisermos que as 
novas regras que estão sendo colocadas pelo PSDB, 
pelo PT, por todos os partidos sejam válidas para as 
eleições de 2014... Há a proposição de, já na semana 
que vem, a Presidenta propor um plebiscito sobre al-
guns dos principais itens e, certamente, sobre aquelas 
propostas do PSDB, seja a do voto distrital, a do voto 
distrital misto, a do financiamento público ou privado, a 
da pessoa física ou jurídica etc. Cada um dos pontos, 
como a transparência na forma de se registrarem os 
financiamentos, quaisquer que eles sejam, tudo isso 
poderá ser colocado em uma consulta plebiscitária a 
ser realizada, digamos, até agosto. E daí nós podere-
mos apreciar e votar as medidas que foram aprovadas 
no plebiscito a tempo de elas valerem até antes de 2 
ou 3 de outubro, de tal maneira a se tornarem válidas 
para as eleições de 2014. Então, eu avalio, pensando 
alto, que o plebiscito a ser realizado em agosto permi-
tiria isso, o que seria uma grande vantagem para todos 
os que desejamos uma reforma política válida já para 
as eleições de 2014. Em segundo lugar, eu gostaria 
de relembrar a V. Exª que, em algumas ocasiões, mas 
em uma em especial, a Presidenta Dilma convidou, 
por exemplo, o Presidente Fernando Henrique Car-
doso e outros ex-Presidentes da República, em uma 
das cerimônias mais bonitas realizadas no Palácio 
do Planalto, quando instituiu a Comissão da Verdade. 
Houve momentos no Governo Dilma Rousseff em que 
ela acolheu, de maneira muito bonita, para propósitos 
da Nação, o Presidente do PSDB. Eu gostaria de aqui 
recordar alguns momentos, agora com Pedro Simon 
ao meu lado. Estávamos no Governo Itamar Franco, 

quando, certo dia, ele disse que gostaria muito de ou-
vir o Presidente Lula e o irmão do Henfil, Betinho de 
Souza, que estavam interessados na campanha con-
tra a fome, contra a pobreza. Eu até fui um dos que 
organizou o encontro. Depois, Dom Mauro Morelli par-
ticipou de toda essa ação. Foi algo que se iniciou de 
uma maneira muito bonita e partiu de um diálogo ali 
no Palácio do Planalto quando se percebeu que era 
importante o diálogo entre a Oposição e o Governo. 
Então, eu recordo tais fatos porque queria ajudá-lo a 
pensar, eu acho, tanto na questão “plebiscito ou não, 
referendo ou plebiscito”, quanto na questão “deve a 
oposição aceitar o convite da Presidenta Dilma para 
um diálogo?”, quando a Nação está cobrando de to-
dos nós. Não é apenas dos governos do PT, mas dos 
governos do PT, do PSDB, em toda a Nação. São os 
municipais, são os governadores, é a Presidência da 
República, é o Congresso Nacional. Ontem à noite, fui 
tentar dialogar com os jovens, ali na frente, e eles es-
tavam muito preocupados e falando frases agressivas 
com respeito a todos nós, Senadores. Se V. Exª quiser 
me acompanhar em uma das próximas manifestações 
aqui na frente, eu o levarei, para perceber que não é 
algo só com respeito à Presidência. Somos todos nós 
que estamos sendo cobrados por esses jovens, que 
estão bravos. A minha recomendação é que não se 
utilizem de atos de violência. Depois que saí daqui, fui 
a uma cerimônia cumprimentar Luís Roberto Barroso. 
Quando saí de lá, estavam dizendo pela rádio que, 
aqui, os manifestantes começaram a jogar pedras so-
bre os policiais, que estavam reagindo com bombas 
de gás lacrimogêneo. Eu espero que não seja neces-
sário violência de natureza alguma. Tenho certeza de 
que se V. Exª for ao Palácio do Planalto... V. Exª tem 
uma solução. V. Exª pode solicitar à Presidenta Dilma 
que, então, façamos uma reunião aberta. Da mesma 
maneira como, no plenário do Senado, eu utilizo o mi-
crofone para a Nação inteira, eu recomendo, então, à 
Presidenta Dilma, se for esse o caso, que a reunião 
seja aberta, para que, quando a Presidenta falar, possa 
ser transmitido ao vivo à Nação e, quando o Senador 
Alvaro Dias, um dos Líderes do PSDB, falar, assim 
como Aloysio Nunes e todos os demais, que seja...

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

mitido ao vivo para a Nação. Isso vai ser muito positivo.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito 

obrigado, Senador Suplicy. Sempre respeito V. Exª. Sua 
palavra merece, da minha parte, a maior consideração.

Em relação à manifestação, eu temo acompanhar 
V. Exª até os manifestantes, porque seria tentado, Se-
nador Pedro Simon, a mudar de lado e ficar do lado 
dos manifestantes, contra o Senador Suplicy.
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Por isso, não sei se devo acompanhá-lo a essas 
manifestações. Esse movimento popular é tão empol-
gante que certamente somos atraídos por ele e gos-
taríamos de estar lá, só não participamos desse mo-
vimento popular porque isso poderia ser interpretado 
como oportunismo. Eu também sinceramente não sei 
se qualquer um de nós seria bem recebido nesse mo-
vimento, porque nós representamos a instituição, e a 
instituição, de modo geral, de forma ampla, está sendo 
questionada pelos manifestantes nas ruas.

Vou conceder o aparte ao Senador Ivo Cassol 
para, depois, concluir, então, o pronunciamento, des-
de já agradecendo à Mesa pela condescendência do 
tempo.

O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Obrigado, 
Senador Alvaro Dias. Especialmente nesse debate 
que leva a nós, Senadores, discutirmos nesta Casa e 
mais especialmente quando se fala do plebiscito, esse 
plebiscito todo mundo tem conhecimento que tem que 
ser simplificado. Se nós perguntarmos para a popula-
ção inteira Brasil afora se ela concorda com a reforma 
política, com certeza todo mundo quer e quem vai ter 
que concluir somos nós aqui. 

(Soa a campainha.)
O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – O que não 

dá para aceitar – e aí eu digo como um dos aliados da 
Base do Governo – é nós fazermos o plebiscito, Se-
nador Alvaro Dias, ainda neste ano. Se a população já 
está na rua por conta de gastanças da Copa do Mundo 
exorbitantes, se já está todo mundo na rua pelas obras 
inacabadas e superfaturadas, exemplo do estádio e 
tantas outras, vamos nós agora fazer um plebiscito 
simplesmente para saber se a população quer ou não 
quer a reforma política; lógico que a população quer, 
o que precisa é esta Casa tomar essa decisão. Eu, 
no me ponto de vista, vejo como uma loucura querer 
fazer um plebiscito agora, antes das eleições, como 
se fosse acabar com as manifestações. Não vai, não; 
não vai mesmo acabar com as manifestações. Se nós 
tivermos que fazer um plebiscito – aí eu tenho a suges-
tão, eu tenho até o projeto de decreto legislativo nesta 
Casa –, é fazê-lo para a população dos quatro cantos 
do nosso País se ela é a favor ou não da menoridade 
penal, “sim” ou “não”, só isso; se ela é a favor ou não 
para diminuir a idade penal para menos de 18 anos 
e dar a maioridade para os jovens de 16 anos acima. 
Com certeza, todo mundo vai responder que sim. Esta 
Casa não define...

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Essa 
é uma matéria para plebiscito, essa sim.

O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Essa é uma 
matéria para plebiscito. Mas ao mesmo tempo, eu sou 

contra, nesse projeto meu, Senador Presidente Paim, 
que haja este plebiscito neste ano. Eu sou a favor...

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ... 
nas eleições.

O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – ...que seja 
incluído nas eleições do ano que vem...

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ... 
sem despesa.

O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – ... para não 
haver custo Brasil. Para não haver uma despesa extra. 
“Bom, então vamos fazer o plebiscito.” Qual é o custo 
para o País? Gente, é grande demais! Vão ser milhões 
de reais. Vamos fazer o seguinte? Olha, eu fui prefei-
to, eu fui governador, vamos pegar esse recurso que 
se iria gastar com o plebiscito agora, e vamos colocar 
para a área da saúde. Vamos colocar para atender, 
na área da saúde, com mais respeito e mais dignida-
de aos nossos semelhantes. Eu sou a favor disso. O 
restante, o Senado, aqui, está dando a resposta, nós 
estamos compartilhando com a Presidente, e eu que-
ro parabenizar a ela aqui, também, pelo feito de ela 
mandar o projeto de lei para destinar os royalties do 
petróleo para a educação, a Câmara dos Deputados 
colocou 75% para a educação e 25% para a saúde. 
Meus parabéns! É disso que se precisa. Precisamos 
de mais dinheiro na educação, mais dinheiro na saúde, 
porque, com o País forte, com saúde, com certeza nós 
vamos ter, na área educacional, pessoas muito mais 
capazes e profissionais lá na frente. Hoje, o espaço, 
as vagas disponíveis nas nossas universidades não 
atendem nem 20% dos jovens da nossa população. 
Então, portanto...

(Soa a campainha.)
O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – ... tem-se 

que aumentar o número de vagas, facilitar o acesso, 
mas, para isso, nós precisamos de quê? Que nós tam-
bém passemos uma saúde melhor. Então, portanto, eu 
sou a favor de que, se for feito algum plebiscito, que 
seja incrementado no ano que vem. Porque a pergunta 
tem que ser simples: ou “sim” ou “não”. E não pergun-
ta extensa, porque juristas já deram o parecer ontem, 
anteontem, e várias vezes, já, na imprensa nacional. 
Por isso, eu agradeço o aparte.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Obri-
gado, Senador Ivo Cassol. 

Eu vou caminhar para o encerramento, mas antes, 
em atenção ao Senador Suplicy, eu gostaria de dizer 
o seguinte: ele afirma que faríamos esse plebiscito em 
agosto. Veja, Senador Paim, a classe política, o Con-
gresso Nacional, está há mais de 20 anos debatendo 
a reforma política. E nós queremos que a população 
brasileira, em um mês, debata e conclua. Em mais de 
20 anos nós não concluímos. Nós não tivemos compe-



40284 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013

tência de aprovar o modelo político. E queremos que 
a população em um mês chegue à conclusão sobre 
as matérias complexas que envolvem uma reforma 
política? Me perdoem, mas isso é irresponsável. Eu 
não posso deixar de dizer as coisas com adjetivação, 
por mais contundente que ela possa ser. Eu vejo essa 
tese do plebiscito agora, sem tempo, com custo eleva-
do, como irresponsável. Eu vejo como irresponsável. 

Eu tenho em mãos a nota das oposições. Eu 
não vou ler exatamente porque já tive a generosidade 
da Mesa em relação ao tempo, mas ela está de certa 
forma na linha do pronunciamento que acabo de fazer 
no que diz respeito ao plebiscito. Não faz referência 
ao convite da Presidente Dilma para essa conversa no 
Palácio do Planalto, faz referência a outras questões, 
ao plebiscito, e conclui exatamente com esta posição: 

A iniciativa do plebiscito, tal como colocada 
hoje, é mera manobra diversionista, destina-
da a encobrir a incapacidade do governo de 
responder às cobranças dos brasileiros, crian-
do subterfúgio para deslocar a discussão dos 
problemas reais do país.

Eu peço a V. Exª que registre nos Anais da Casa, 
esta Nota das oposições, que vem assinada pelo Pre-
sidente do PSDB, Aécio Neves; pelo Presidente do 
Democratas, José Agripino e pelo Presidente Nacional 
do PPS, Roberto Freire.

Muito obrigado, Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e § 
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) – V. Exª será atendido na forma do Regimento, 
ou seja, haverá publicação da Nota das oposições. 

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Pela 
ordem, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – V. Exª será atendido pela ordem, mas ao mes-
mo tempo já convido para a tribuna o Senador Jorge 
Viana, como orador inscrito. 

Pela ordem, V. Exª. 
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, encontra-se 
sobre a mesa o Requerimento nº 252, o qual eu as-
sino, juntamente com o Senador Jorge Viana, mais a 
Senadora Angela Portela, Humberto Costa, Eduardo 
Suplicy e outros, requerendo que o Senado Federal 
realize uma sessão especial no dia 16 de dezembro 
de 2013, em memória dos 25 anos de morte de Chi-
co Mendes.

Apresentamos este requerimento em especial 
porque Chico Mendes teve uma trajetória memorável, 
uma grande contribuição para o projeto de desenvolvi-
mento sustentável em curso hoje no Acre, foi ele quem 
trouxe a inspiração do movimento socioambiental e a 
partir da sua luta, da sua vida e do seu sacrifício de 
vida, ele deixou um grande legado. 

E agora estamos nos aproximando dos 25 anos do 
seu assassinato. E gostaríamos que o Senado pudes-
se fazer uma sessão especial no dia 16 de dezembro 
de 2013, para que pudéssemos homenageá-lo mais 
uma vez aqui no Senador Federal. 

Gostaríamos que esse requerimento fosse colo-
cado em votação logo após a Ordem do Dia da ses-
são de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Anibal Diniz, Chico Mendes é um herói 
inesquecível para todos nós em defesa do meio am-
biente. Fica já assegurado que vamos votar a matéria 
antes sequer de iniciar a Ordem do Dia.

Está aqui o requerimento na mesa.
Senador Jorge Viana, ex-Governador do Acre, 

1º Vice-Presidente desta Casa, está com a palavra.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, queria só aproveitar que estamos tendo a 
visita de um grupo de universitários da União Catari-
nense dos Estudantes. Sejam bem-vindos, obrigado 
pela visita. É um prazer tê-los aqui. 

Eu queria, aproveitando ainda que ouvi atento a 
fala do Líder Alvaro Dias – e, ali, sempre naquele lugar, 
atento, o Senador Simon – dizer que venho à tribuna 
para falar um pouco dessa oxigenação que a Nação 
brasileira está vivendo graças a um gesto da socieda-
de brasileira, do nosso povo – foi ele quem estabele-
ceu as mudanças – que mudou a agenda do País em 
30 dias. A agenda do País mudou completamente e, 
sinceramente, não foi o Governo que foi pego e ficou 
perplexo, foi também o Governo, mas oposição, situa-
ção, as instituições todas. Se usarmos de sinceridade, 
vamos dizer: “Mas...”

Eu ouvi aqui, o Senador Cristovam, várias vezes 
dizer “a surpresa”, mas eu acho que isso é uma coisa 
boa porque já passamos dessa fase da surpresa, da 
perplexidade. Agora, estamos em uma fase que é de 
dar respostas concretas a esse clamor das ruas. 

Conversei com vários colegas, ouvi muitos dis-
cursos, cobrei que tivéssemos reuniões aqui nesta 
Casa, no Senado, no Congresso. O Presidente Renan 
convocou uma reunião, chamou Líderes, chamou pes-
soas da oposição e o fato é que já temos resultados 
muito concretos.

Falei nas redes sociais. Ontem tivemos duas vi-
tórias no Brasil, grandes. Uma da Seleção Brasileira, 
que alegrou nosso povo com uma vitória difícil. Mas 
uma outra, que parecia impossível, uma vitória desta 
Casa. Estou aqui há dois anos e meio apenas, mas, 
ontem, tivemos uma vitória desta Casa, que, se pen-
sássemos tê-la há um mês, era impossível. E, ontem, 
esta Casa ficou maior; ontem, esta Casa fez um gesto 
com o qual ela se reencontrou – ainda é pouco – com 
a agenda nacional, com o interesse nacional.

Duas matérias: uma, que cumpre bem a função 
desta Casa, que é a Federação, discutindo a maneira 
de que o Governo Federal pode seguir fazendo políti-
cas – e já vou ouvir, com satisfação, o Senador Pedro 
Simon. Uma foi essa da Federação; a outra, que diz 
respeito à cidadania, ao Brasil que queremos, que foi 
a votação da proposta que torna crime hediondo a 
corrupção, e mais, também se torna crime hediondo 
tirar a vida do outro.

V. Exª, Senador Pedro Simon, é um cristão prati-
cante, com voto de pobreza, de simplicidade. A emen-
da do Senador Sarney foi fundamental, haja vista que 
são 52 mil assassinatos por ano neste País. A vida é 
banalizada, assim, e se votou ontem, aqui no Senado, 
juntamente com a transformação em da corrupção em 
crime hediondo, que tirar a vida de alguém também 
passa a ser crime hediondo.

Ouço, com satisfação, o Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Queria 

apenas dizer que V. Exª, por exemplo, ontem, cometeu 
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um ato excepcional. V. Exª está falando que o Brasil ga-
nhou, mas não assistiu a um lance sequer do jogo, pois 
estava o tempo todo aqui, os 90 minutos, e vi quando 
seu secretário lhe disse: “Terminou. Ganhamos”. Essa 
é uma coisa rara! Uma partida que nem essa – Brasil e 
Uruguai –, todo mundo com o olho arregalado. Foi muito 
bom o Prefeito do Rio de Janeiro dar uma declaração 
de que, se o Brasil perdesse a final para o Uruguai, ele 
se matava; e o pior é que as piadas começaram a correr 
e todo mundo dizia: “Se o Uruguai ganhar, o prefeito 
terá que cumprir a palavra”. Mas fiquei impressiona-
do, porque nunca havia visto isso: o jogo não precisa 
ser lá grande coisa e todo mundo corre para os seus 
gabinetes; mas, ontem, estava aqui o plenário super-
lotado, até quando empataram, até quando houve um 
pênalti, que defendemos, e o pessoal não saiu daqui. 
Acho que foi realmente uma prova de que, embora o 
futebol seja muito importante, numa hora decisiva, os 
Senadores ficaram do lado do Brasil.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Agra-
deço o aparte de V. Exª, que mostra bem o momento 
que estamos vivendo. E é sobre isso que eu quero 
falar, sobre reforma política, porque acho, com todo 
respeito à oposição, que tem um papel fundamental 
no processo democrático.

Já que sou não da base do governo, mas da 
bancada do governo, não posso ficar tergiversando, 
e é fato que o nosso governo não estava dialogando 
nem mesmo com a sua base, nem mesmo com a sua 
bancada. Agora, hoje, é louvável! Parabéns à Presi-
denta Dilma! Chamou lá os presidentes de partidos, os 
colegas Líderes da base, está abrindo um canal para 
ouvir os que lideram a oposição. E há alguns, como 
V. Exª, que não se sentem nem de um lado e nem do 
outro, que são tidos como independentes, e que tam-
bém precisam ser ouvidos, porque não se perde nada 
em ouvir lideranças políticas e se pode ainda ganhar, 
principalmente quando se dá nesse coletivo, pensando 
em levar em conta o clamor das ruas.

Falei aqui da tribuna: a oposição não pode cair 
numa armadilha de vir para cá com um discurso velho 
para um problema novo. Nós temos um problema novo! 
Ninguém podia prever, porque quem está na rua, por 
enquanto, não são os movimentos tradicionais, que 
respeito. O que está na rua é algo novo, é um movi-
mento contemporâneo, que é convocado via Internet. 
Não adianta querer entender esse movimento olhan-
do para trás, porque não vai encontrar resposta. Esse 
movimento, para entender, tem que olhar para frente, 
tem que tentar ver o que vai acontecer lá na frente se 
não tomarmos medidas hoje.

Então, para mim, todos foram questionados. O 
movimento é contra tudo e todos; está questionando 

as instituições todas; está questionando as nossas 
agendas todas; está questionando os partidos da si-
tuação e da oposição.

Mas é claro que o meu partido, o PT, tem que ter 
mais atenção ainda a esse clamor das ruas, porque 
foi das ruas que o PT veio. O PT veio dos movimentos 
sociais. Nós nos afastamos por sermos governo. Não 
é fácil ser governo e manter viva a vida de participa-
ção, seja num partido, principalmente quando se está 
governando o Brasil.

E eu afirmo e digo com muita satisfação que o PT, 
nesses dez anos, mudou o Brasil. Acho que foi graças 
às mudanças que o Presidente Lula fez e que a Presi-
denta Dilma leva adiante que surgiu esse movimento. 
Um movimento feito por pessoas que têm hoje um tra-
balho, que estão fazendo uma universidade, mas que-
rem mais: querem cidadania plena! São pessoas que 
trabalham, que estudam, mas querem um transporte 
diferente, porque as cidades brasileiras não funcionam.

Ou nós devemos ficar imobilizados diante de uma 
situação de um jovem, como vimos na televisão – e, se 
conversarmos por aí, encontramos. Eu converso e já 
ouvi histórias muito parecidas de pessoas que saem na 
madrugada de casa, pegam três ou quatro transportes 
para poder trabalhar, e, depois, pegam outro conjunto 
de transportes para estudar e chegam quase na ma-
drugada, de novo, em casa. Essas pessoas querem 
uma cidade diferente. Hoje, 84% dos brasileiros moram 
nas cidades, amontoados.

Somos 5.500 Municípios que têm tudo, menos 
planejamento urbano, menos mobilidade. Mobilidade 
não é a palavra. Não funcionam as cidades. As pessoas 
não podem ir e vir. A tentativa é a mais errada possível: 
cada um comprar um carro e cada um, dentro de um 
carro, tentando chegar ao seu trabalho ou cumprir as 
suas tarefas do dia.

Não conheço nenhum lugar do mundo em que 
isso tenha dado certo. Ao contrário, nas cidades as 
pessoas têm que deixar o carro em casa e andar num 
transporte coletivo – do metrô, ao trem, ao ônibus. O 
mundo inteiro está ainda mantendo ou trazendo de 
volta os bondes elétricos. Aqui no Brasil, a política é 
de um carro para cada um. Não tem sentido!

Eu sou engenheiro florestal, fui prefeito e sem-
pre trabalhei com a ideia de sustentabilidade. O que 
eu mais fiz em Rio Branco foram ciclovias, desde 
quando eu era prefeito. Depois, como governador – o 
Governador Tião Viana segue, o Prefeito Binho Mar-
ques também. Nós criamos parques, nós alargamos 
vias, fizemos pontes, mas sempre pensando nesta 
linha de prioridade: primeiro a calçada, para atender 
ao pedestre; depois atender à bicicleta. A lei das ruas 
é outra: primeiro a carreta, depois o mais forte e, por 
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último, o cidadão que anda a pé. Essa situação, esse 
embrutecimento da sociedade brasileira tem que ter 
fim, e acho, sinceramente, que o momento é agora.

Nós criamos o Ministério das Cidades. A ideia 
do Presidente Lula era ótima, deu até resultados, mas 
não mudou a realidade das cidades brasileiras. As 
cidades brasileiras estão piorando a cada ano. Isso 
vale para Brasília. Se eu perguntar a qualquer pessoa 
que conhece Brasília, sabe que Brasília, hoje, para se 
locomover, está pior do que o ano passado; e o ano 
passado está pior do que o ano anterior.

Isso vale para todas as cidades, inclusive a mi-
nha, Rio Branco. Mas por que não se pactuou, há dé-
cadas, em vez de ficar brigando, PSDB e PT, para ver 
quem faz o metrô de São Paulo, de se unir e fazer o 
metrô? Metas que são suprapartidárias e estão acima 
dos governos. Isso vale para Belo Horizonte, para o 
Rio, para qualquer lugar.

Algumas cidades do mundo comemoram 100 
anos do metrô, e nós não temos metrô para comemo-
rar. Eu ando no metrô aqui de Brasília para ir à Feira 
do Guará e voltar, mas é restrito. Ele não liga, não dá 
conexão para que as pessoas possam trabalhar, morar 
e usar um instrumento como esse.

Então, acho que a voz das ruas atropelou as ins-
tituições e forçou uma nova agenda. Está ali o Supre-
mo tomando medidas. Nós, aqui, tomamos medidas 
elogiáveis, pelo que queria cumprimentar o Presiden-
te Renan. O Presidente Renan chamou uma reunião 
e, sem medo, ele que, inclusive, foi questionado e é 
questionado, botou aqui, cumprindo o papel, e nos aju-
da a fazer com que esta instituição fique em condição 
de atender, conversar e dialogar com a voz das ruas.

Fico contente de ver que estamos fazendo; fico 
contente de ver a Presidenta Dilma fazer uma fala à 
Nação, e já vi ali uma fala diferente, num tom de humil-
dade, colocando assuntos novos para a agenda do go-
verno, mas que são antigos na agenda do nosso povo.

Acho que a Presidenta Dilma está certa, está 
ouvindo mesmo a voz das ruas, e ela pode, sim, se 
levar adiante, se conversar com a oposição, se abrir 
espaço para ouvir todos aqueles que querem um Brasil 
melhor, tirar, na prática, boas lições desse movimento, 
que surpreendeu a todos, mas que já trouxe, em menos 
de 15 dias, bons resultados para o Brasil.

Os resultados estão aí. O governo dialogando, 
tomando medidas. E a própria sociedade organiza-
da, a quem nós sempre tratamos e respeitamos e 
procuramos estabelecer um diálogo, também ficou 
perplexa, porque muitas das entidades, organizações 
sociais estavam, também, ultrapassadas, terão que se 
reciclar, terão que estabelecer um novo diálogo para 
poder seguirem sendo sujeitas do processo no Brasil.

É um movimento social contemporâneo o que nós 
estamos vivendo. Não adianta querer entender de ou-
tra maneira. E, aí, nós estamos diante de uma agenda 
nova no Parlamento, com uma questão central, que é 
a reforma política.

Caro Presidente, Paim, a reforma política não 
adianta a gente querer tratar de outro jeito. O Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, com menos de dez anos 
da promulgação da Constituinte, já estava lá tentando 
fazer a reforma política. O Deputado Miro apresentou 
uma proposta de Constituinte exclusiva. O Presidente 
Fernando Henrique foi para a manchete dos jornais 
dizer que apoiava, porque tinha que acontecer uma 
reforma política. Estou falando da década de 90. Nós 
estamos no século XXI. O Presidente Lula apresentou 
proposta de reforma. O PT e a CUT têm propostas de 
reforma. O PT resolveu fazer uma campanha por re-
forma política, mas não acontece.

A reforma política só acontecerá se nós tivermos 
uma ação de fora para dentro, que venha das ruas. 
E, nesse aspecto, a Presidenta Dilma está certa. Ela 
colocou um bode na sala. Falou de uma Constituinte 
exclusiva, como parte do debate, e fala de plebiscito 
e referendo, senão, não sai.

Hoje, na conversa com os partidos, colocou pelo 
menos dois aspectos: financiamento de campanha e 
voto, se é distrital ou não. São dois aspectos.

E eu queria trazer aqui alguns outros aspectos, 
porque eu acho que ou vamos fazer uma reforma po-
lítica de verdade, ou, então, não há nenhum sentido, 
porque vai dar errada, vamos dar com os burros n’água. 
Se não fizermos a reforma política, alguém fará por nós, 
e pode sair do pior jeito, porque não acredito que haja 
algo mais importante do ponto de vista do aperfeiçoa-
mento da democracia do País do que ajustarmos isso. 
Já tentamos toda sorte de propostas. Não deu certo. 
Mas, agora, temos a voz das ruas; agora, nós temos 
uma situação concreta, uma posição do governo da 
Presidenta Dilma, dos partidos se reunindo.

E eu queria aqui, para encerrar, ler alguns as-
pectos, porque acho que a reforma política tem que 
ser para valer.

E eu, hoje, botei nas redes sociais, no Twitter e 
na Fan Page alguns pontos que eu gostaria...

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Permita-me um aparte, Senador.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu, 
ontem, respondi a uma pergunta de uma jornalista, 
que perguntou o seguinte: “O que não pode faltar na 
reforma política?”. E eu falei: olha, tirar o poderio eco-
nômico das eleições. 

Eu não defendo financiamento público de cam-
panha; eu defendo que encontremos uma maneira de 
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tirar. Estou defendendo aqui, quem sabe, não haver do-
ação de pessoa jurídica para forçar os partidos; quem 
sabe, restringir acesso ao Fundo Partidário, que virou 
um negócio. Abre-se um partido, tem tempo na tele-
visão, tem fundo partidário, então é uma beleza. Não 
precisa fazer nada, é um cartório debaixo do braço, 
nomeiam-se algumas pessoas, e fica aí a vida inteira 
fazendo chantagem e negociatas. 

Com satisfação, ouço o Senador Aloysio, nosso 
Ministro Aloysio, que, aliás, cumprimentei outro dia. 
Mesmo com essas questões todas sendo levantadas, 
Senador Aloysio, o senhor nunca teve receio, seja 
aqui, seja nas comissões, de pôr a sua posição e de 
nos alertar: “Olha, cuidado, às vezes o grito vem para 
a gente ir para um lado, mas a gente tem que ter coe-
rência, pensar a Nação, ir com calma e entender qual 
é o lado que é bom, inclusive para quem está gritando.”

Ouço, com satisfação, o aparte de V. Exª, Minis-
tro Aloysio.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP) 
– Muito obrigado, Senador Jorge Viana. V. Exª, como 
sempre, é muito gentil e generoso comigo. V. Exª falava 
sobre reforma política, e eu terei a ocasião de ir à tri-
buna também falar sobre o tema. Nós trabalhamos na 
comissão que foi criada aqui, pelo Presidente Sarney, 
para discutir essa questão e as diferentes propostas. 
Chegamos até a convergir em algumas delas, V. Exª e 
eu. Agora, eu perguntaria a V. Exª, que é um homem 
influente do Partido dos Trabalhadores, que tem um di-
álogo frequente com a Presidente Dilma. A Presidente 
esteve, aqui, no Congresso, há dois anos e meio, quan-
do tomou posse e, no seu discurso, fez uma afirmação 
enfática em prol de uma reforma política, levantou até 
aplausos de todos nós. Agora, ela coloca novamente 
o tema em discussão. E eu pergunto a V. Exª: qual é a 
proposta da Presidente Dilma? O que ela pretende? O 
que ela considera útil para o País? No ponto de vista 
dela – se V. Exª sabe, porque ela não disse –, quais 
são as providências que ela consideraria importantes 
para o aperfeiçoamento da democracia brasileira? Por-
que ela tem o dever de dizer isso. Ela é a Presidente 
da República. É um dever inerente à sua liderança di-
zer o que pensa. Não basta dizer que é um plebiscito; 
ela tem que dizer qual é a opinião dela. V. Exª saberia 
dizer? Isso para mim é um mistério.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu 
agradeço as palavras e o privilégio do aparte de um 
Parlamentar tão brilhante desta Casa, como o Líder 
Senador e Ministro Aloysio Nunes. 

É uma questão que nós também temos que per-
guntar: quais são os aspectos? Hoje, dois aspectos 
já foram levantados na reunião com os presidentes 
de partidos da Base de Apoio, que a Presidenta sina-

lizou concretamente. Um aspecto é trabalhar a ideia 
do financiamento de campanha, sem fechar a questão 
de público...

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP. 
Fora do microfone.) – Ela ainda não tem... 

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Ainda 
não.

E o outro é sobre o voto, se distrital ou não. São 
dois aspectos que estão sendo levantados. Mas, cer-
tamente, o Palácio está trabalhando e ouvindo e, até 
onde estou entendendo, vai criar uma interlocução com 
a oposição – e, se fizer isso, vou elogiar, porque acho 
que seria bom. É fundamental, aliás, se quisermos 
fazer algo realmente novo, considerar ouvir as ruas e 
ouvir a representação legítima de quem faz oposição 
ao nosso governo nas casas legislativas.

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

sidenta, certamente, apresentará alguns pontos que 
devam constar da reforma política. O que eu concordo, 
Senador Aloysio, e V. Exª se empenhou tanto, é que em 
alguns aspectos a gente até avançou, mas muito timi-
damente. O Presidente Fernando Henrique, em 1994, 
estava lutando por reforma política; em 1998 também. 
Não conseguiu. O Presidente Lula mandou mensagem, 
não conseguiu – porque é uma prerrogativa nossa e 
não fizemos. Agora, há duas componentes: há o povo 
na rua e há também o gesto do Governo. E acho que 
há uma disposição nossa de mudar.

O Senador Suplicy ainda há pouco falou, Sena-
dor Aloysio, que ele foi ontem tentar estabelecer um 
diálogo ali fora. O Senador Paulo Paim aconselhou: 
“não vá, Suplicy!”. Ele foi. Teimosamente, ele foi. Não 
há como haver diálogo, porque o respeito que um Su-
plicy deveria ter, e tem, nas ruas, neste momento, o 
pessoal está dizendo: “Suplicy, a gente gosta muito de 
você, respeita muito você, você é um homem íntegro, 
mas você também é um dos... Nós queremos que vo-
cês mudem, que construam um novo País, uma nova 
política...” 

E aí, sim, certamente, vamos resgatar o respeito 
que esta Casa não pode perder. Este é o Senado Fe-
deral da República. Então, eu acredito que a reforma 
política nos ajudaria a resgatar o respeito, o prestígio 
que nós perdemos.

Para isso, estou propondo – inclusive, ouvi o 
Senador Cristovam – alguns aspectos: fim do poderio 
econômico nas eleições, com proibição de doação de 
pessoa jurídica e teto para despesa de candidatos. 
Candidato não tem teto, gasta o que quiser, o que 
conseguir arrecadar. Há teto para quem doa, mas não 
para quem gasta. E a lei, está escrito lá que deveria 
ter sido estabelecido um teto para as candidaturas.
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Não pode faltar na reforma política que queira 
ser verdadeira a redução do número de partidos. Nós 
podemos criar barreiras, pedir que os partidos, para 
seguirem tendo um registro, possam fazer uma filiação 
de 0,5% do número de eleitores no País. São 500 mil 
filiados. Nós vamos abrir para os partidos, o partido 
da Marina vai conseguir, o PCdoB vai conseguir, o PV 
vai conseguir, mas os cartoriais não vão conseguir, os 
de negociata não vão conseguir. 

Redução. Fim das coligações proporcionais. 
Acho que é definitivamente fundamental, se nós 

não mexermos na questão do poderio econômico nas 
eleições, nós vamos seguir...

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

corrupção.
Eu ouço o Senador Cristovam, para poder concluir, 

porque é um privilégio receber um aparte, no mesmo 
discurso, do Senador Simon, do Senador Aloysio e do 
Senador Cristovam Buarque.

Já concluo. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – SP) 

– Eu só faço um apelo aos Senadores, porque há alguns 
que querem viajar. Olha o Suplicy como está tenso.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Senador, faz mais de três anos que eu publiquei uma 
cartilha que eu chamo de Revolução Republicana na 
Política. Devia ter umas 50 propostas do que fazer, 
entre outras essa de que o senhor chama de limite 
do gasto de campanha, limite da contribuição, fim do 
Fundo Partidário e diversas outras, muitas. Chega até 
ao ponto de dizer que devemos nos adaptar à Cons-
tituição para, em vez de Deputado, chamar represen-
tante do eleitor. É completamente diferente alguém 
se acordar e dizer: “vou votar naquele deputado”, ou 
“vou votar no meu representante na Câmara”. Só que 
eu acho que um plebiscito não vai responder a essas 
coisas. Um plebiscito vai ficar restrito a duas, três, qua-
tro, cinco perguntas e de uma complexidade tal que 
nós aqui não nos pomos de acordo. O certo, eu volto 
a insistir, a meu ver, Senador Paulo Paim, é, primeiro, 
entender que o povo quer uma revolução na política, 
o povo não quer um ajustezinho aqui ou ali. Segundo, 
que nós próprios temos um instinto de sobrevivência 
tão grande que nos dificulta fazer uma proposta livre 
para servir ao futuro, sem passar por uma eleição de 
14, na qual nós vamos disputar e os nossos partidos. 
Terceiro, é preciso ouvir a opinião pública. Para mim o 
caminho, Senador Aloysio – e eu gostaria de debater 
porque eu acho que ninguém tem certeza –, é que o 
Congresso diga: essa é uma especialidade nossa, que 
depois submeteremos a um referendo. Mas, como é 
responsabilidade nossa e temos dificuldades em ela-

borar um documento perfeito, nós convocamos alguns 
consultores, como, aliás, tudo que a gente faz aqui 
consulta os consultores. Só que, dessa vez, consultarí-
amos um grupo de consultores eleitos por nós, pesso-
as, personalidades, representantes, e diríamos a eles: 
em vinte, trinta, quarenta, em dois meses preparem a 
reforma política mais radical que vocês achem correta 
e tragam para nós, e nós a submeteríamos a referen-
do. Durante a disputa do referendo, cada um de nós 
vai poder ir para a rua dizer se é a favor ou contra. Vai 
haver debate, vai haver horário eleitoral. Aí a gente...

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

... Aí a gente discute como é que faz, como defende 
ou acusa , durante o plebiscito, ou,se quiser, a gente 
poderia até durante um período, entre o fim desse tra-
balho e o referendo, fazer uma avaliação, uma análise 
e até modificar. Poderíamos fazer isso, desde que o 
façamos dando-lhe legitimidade. Eu creio que o plebis-
cito é um equívoco dessa maneira anterior, porque se 
é para saber se o povo quer reforma, não precisa, já 
fizemos. O povo está na rua querendo isso. Se é para 
votar para três, ou quatro ou cinco propostas, estaremos 
enganando o povo – enganando! O povo quer coisa 
muito mais radical. Dois milhões de pessoas nas ruas 
querem uma revolução, outra política. Portanto, prefiro 
que deixemos o referendo para o povo dizer sim ou não, 
depois de uma proposta que acho que não deve ser 
elaborada por nós próprios, mas por alguém a quem 
nós peçamos isso.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – O Se-
nador Suplicy tem uma consulta. Eu só destacaria que, 
nas minhas ideias lançadas aqui, concretas, também 
há uma proposta de redução do número de assinatu-
ras para projeto de iniciativa popular, que hoje é 1%, 
ser 0,5%.

Quero dizer também que o Senador Simon tem 
proposta colocada, parecida com a proposta do Miro 
Teixeira.

Encerro o meu discurso, Sr. Presidente, dizendo 
o seguinte: há uma parcela enorme da elite brasileira 
que não quer reforma política; quer política e Congres-
so como saco de pancada.

Reforma política já!
Muito obrigado.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Pela ordem.
Para uma comunicação inadiável, convido já o 

Senador Eduardo Suplicy. 
Senador, pela ordem.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Mas a minha questão de ordem...

Aproveito a oportunidade de estar aqui, na pre-
sença do Vice-Presidente, para entrarmos na Ordem 
do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Senador Suplicy, para uma comunicação inadiável.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Senador Aloysio Nunes cobra o início da Or-
dem do Dia.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Está bem. Eu serei rapidíssimo.

Sr. Presidente, quero, em primeiro lugar, assinalar 
o documento do Presidente da Associação de Juízes 
Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul, Paulo 
César Neves Jr. Solicitou que, inclusive, desse força, 
juntamente com os demais Senadores de São Paulo, 
para o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Minis-
tro Felix Fischer, pois, de hoje para amanhã, decidirão 
sobre as consequências da Emenda Constitucional nº 
73/2013. Eles avaliam que é muito importante que haja 
um projeto único tratando do redimensionamento geral 
da segunda instância da Justiça Federal, sob pena de 
provável agravamento das distorções demonstradas, 
de uma insuficiência orçamentária para posterior e 
urgente ampliação do Tribunal Regional Federal da 
Terceira Região.

E gostaria, portanto, que esse documento fosse 
registrado na íntegra.

Conforme eu disse há pouco ao Senador Alvaro 
Dias, se quisermos ter uma reforma política válida para 
as eleições presidenciais, de governador, senador, de-
putado, em 2014, o mais rápido e eficiente será que 
realizemos um plebiscito ainda em agosto, de tal forma 
a podermos realizar as propostas de reforma política 
até o início de outubro, para valer nas eleições de 2014.

Proponho, inclusive, que no plebiscito estejam in-
cluídos, por exemplo, o referendo revocatório do man-
dato de Presidente da República e dos congressistas, 
assim como também a instituição de eleições diretas 
para os suplentes de candidatos ao Senado Federal, 
para admitir e disciplinar a subscrição eletrônica do 
projeto de lei de iniciativa popular, a proposta que prevê 
a realização de eleições internas diretas nos partidos 
políticos para a escolha de candidatos aos cargos ele-
tivos, portanto, com prévias; e também para instituir a 
prestação de contas, em tempo real, pelos candidatos, 
partidos e coligações durante a campanha eleitoral, 
todas de projetos de lei por mim apresentados e que 
tramitam aqui, no Senado Federal.

E peço que sejam considerados nos seus respecti-
vos títulos e números de projetos de lei na comunicação.

Gostaria, finalmente, de pedir a transcrição do 
artigo, ontem publicado pelo Ministro Luís Roberto Bar-
roso, “Bem, Justiça e Tolerância”, na Folha de S.Paulo, 
em que falou dos seus compromissos filosóficos, polí-
ticos e de respeito à Constituição, quando, ao final, diz 
que crê que no bem, na justiça e na tolerância como 
valores filosóficos essenciais; na educação, na igual-
dade, no trabalho e na livre iniciativa como valores 
fundamentais; e no constitucionalismo democrático 
como forma institucional ideal.

Quero cumprimentar, pois, a Presidenta Dilma 
Rousseff. Nós Senadores, ao aprovarmos Luís Rober-
to Barroso, contribuímos para que o Supremo Tribu-
nal Federal se torne uma instituição ainda de melhor 
qualidade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

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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Bem, justiça e tolerância

Luís Roberto Barroso
Creio na justiça, apesar de saber que ela tarda, 

às vezes falha e tem uma queda pelos mais ricos. Mas 
a sociedade precisa de um sistema adequado

Hoje, ao assumir uma cadeira no Supremo Tribu-
nal Federal, mudo de lado do balcão. Deixo de ser um 
professor e advogado que há muitos anos participa do 
debate público de ideias para me tornar juiz.

Considero ser um direito da sociedade saber um 
pouco mais sobre a minha visão de mundo. Apresento-
-me, assim, mais por dever do que por desejo, tendo 
em mente a advertência severa de Ortega y Gasset: 
“Entre o querer ser e o crer que já se é, vai a distância 
entre o sublime e o ridículo”.

Filosoficamente, creio no bem, na justiça e na 
tolerância. Creio no bem como uma energia positiva 
que vem desde o início dos tempos. Trata-se da força 
propulsora do processo civilizatório, que nos levou de 
uma época de aspereza, sacrifícios humanos e tira-
nias diversas para a era da democracia e dos direitos 
humanos.

Creio na justiça, apesar de saber que ela tarda, 
às vezes falha e tem uma queda pelos mais ricos. Mas 
toda sociedade precisa de um sistema adequado de 
preservação de direitos, imposição de deveres e dis-
tribuição de riquezas.

Creio, por fim, na tolerância. O mundo é marca-
do pelo pluralismo e pela diversidade: racial, sexual, 
religiosa, política. A verdade não tem dono nem existe 
uma fórmula única para a vida boa.

Politicamente, creio em ensino público de quali-
dade, na igualdade essencial das pessoas e na livre-
-iniciativa. Creio que ensino público de qualidade até 
o final do nível médio é a melhor coisa que um país 
pode fazer por seus filhos.

Creio, também, na igualdade essencial das pes-
soas, apesar das diferenças. O papel do Estado é o 
de promover a distribuição adequada de riqueza e de 
poder para que todos tenham paridade de condições 
no ponto de partida da vida.

Ah, sim: e todo trabalho, desde o mais humilde, 
deve trazer, junto com o suor, o pão e a dignidade.

Por fim, creio na livre-iniciativa, no empreende-
dorismo e na inovação como as melhores formas de 
geração de riquezas.

Trata-se de uma constatação e não de uma pre-
ferência.

LUÍS ROBERTO BARROSO, 55, é professor de direito constitucio-
nal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e ministro 
nomeado do Supremo Tribunal Federal

Do ponto de vista institucional, creio que o cons-
titucionalismo democrático foi a ideologia vitoriosa do 
século 20. Constitucionalismo significa Estado de Di-
reito, poder limitado, respeito aos direitos fundamen-
tais. Democracia significa soberania popular, governo 
representativo, vontade da maioria.

Da soma dos dois surge o arranjo institucional que 
proporciona o governo do povo, assegurados os direitos 
fundamentais de todos e as regras do jogo democrático.

Em suma: creio no bem, na justiça e na tolerância 
como valores filosóficos essenciais. Creio na educação, 
na igualdade, no trabalho e na livre-iniciativa como va-
lores políticos fundamentais. E no constitucionalismo 
democrático como forma institucional ideal.

Essa a minha fé racional. Procurei expô-la do 
modo simples, claro e autêntico. Espero ser abençoado 
para continuar fiel a ela e a mim mesmo no Supremo 
Tribunal Federal.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o 
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º 
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu cumprimento V. Exª, Sr. Eduardo Suplicy, 
nosso colega.

Convido para fazer uso da palavra o Senador 
Cristovam Buarque.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Senador Pedro Simon, 
venho falar na mesma linha do que falaram os Sena-
dores que me antecederam, especialmente o Senador 
Jorge Viana, sobre a ideia de propostas.

Senador Jorge Viana, o que o povo está dizendo 
na rua, Senador Simon, não dá para a gente entender 
bem. Eles falam um idioma diferente daquele a que nos 
acostumamos. Nós não aprendemos ainda o idioma 
deles. Por isso, eles repudiam cada um de nós, e com 
razão – se não falamos o idioma deles.

Mas, Senador Jorge Viana, há quatro perguntas 
que eles estão se fazendo e que estão fazendo a nós.

A primeira pergunta é: como eleger os políticos 
do Brasil?

São quatro perguntas, Senador Aloysio, que, a 
meu ver, temos de responder aqui.

A primeira é como eleger os políticos do Brasil, 
que vão dirigir os destinos da Nação. Como é que a 
gente elege? 

Da maneira que a gente elege não presta. O Se-
nador Jorge Viana mesmo falou aqui do alto custo das 
campanhas. Eu falo da maneira como essas campanhas 
são financiadas; eu falo da maneira como os partidos 
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recebem dinheiro sem transparência. Eles querem sa-
ber como é que os políticos deverão ser eleitos.

Segundo, eles querem saber como é que os po-
líticos devem agir no dia a dia, como é que se faz a 
política, como esta Casa é capaz de entender o que 
está se passando lá fora, como é que a gente define 
as prioridades.

Terceiro, eles querem saber como é que podem 
fiscalizar os políticos, como é que o nosso trabalho pode 
ser fiscalizado, não apenas de quatro em quatro anos, 
quando nos submetemos à eleição, mas a cada dia, a 
cada minuto, porque hoje já há instrumentos para isso.

Acabou o tempo que o convívio do político com 
o eleitor era a cada quatro anos. Agora é on-line, é 
constante, até porque se nós não atendermos, eles 
fazem manifestação a qualquer momento.

Estão me perguntando quando é que os meni-
nos jovens vão sair das ruas, Senadores. Nunca mais! 
Porque eles saem do asfalto, mas vão para casa fazer 
a manifestação. A rua está na casa; a rua de hoje se 
chama Internet. É uma via que leva as ideias para to-
dos os lugares.

Os jovens, os manifestantes, claro que vão se 
cansar de estar no asfalto. Eles vão para casa, mas 
continuam ligados. E a qualquer instante – qualquer 
instante –, qualquer menino deste País pode colocar 
duas mil, três mil, cinco mil pessoas na rua, na hora 
que eles quiserem, no lugar que eles quiserem. Basta 
eles dizerem que “Amanhã, às cinco da tarde, em tal 
lugar, vamos nos encontrar com a camisa de tal cor.” E 
as pessoas irão. Não vão cem mil, mas vão mil, duas 
mil. Para qualquer coisa que eles inventem de protestar, 
eles juntam gente! É uma guerrilha cibernética, que a 
gente tem de entender e conviver com ela.

Então, a primeira é como eleger; a segunda é 
como agirem os políticos; a terceira é como fiscalizar, 
e a quarta é como punir.

Aqui, Senador Pedro Simon, a gente resume tudo 
que esse povo quer lá fora. E são quatro coisinhas.

Agora, fazer um plebiscito com três ou quatro 
coisas de nosso idioma e que são incompreensíveis lá 
para fora, porque são até para gente, como se o voto 
é distrital ou é proporcional, ou se é por lista. Fazer 
perguntas desse tipo não vai resolver a crise. Isso não 
vai dizer como eleger, não vai dizer para que eleger, 
não vai dizer como funcionar, não vai dizer como punir. 
Não é isso. A gente tem é que elaborar uma proposta e 
aí submetê-la a um referendo, ao mesmo tempo, sem 
abrir mão do poder que nós recebemos.

Mas eu acho que nós, aqui, não temos condições 
de fazer uma proposta satisfatória, porque nós temos 
um instinto de sobrevivência muito grande em relação 
ao processo eleitoral. É impossível querer de um po-

lítico que abra mão dessa sua necessidade eleitoral 
para votar um projeto de reforma que o sacrifique ou 
sacrifique o seu partido. Não tem como. A mesma coi-
sa eu falava hoje para uma jornalista: “Seu instinto é 
conseguir leitores. O nosso é conseguir eleitores”. Elas 
têm um instinto de sobrevivência “leitoral”; nós temos 
um instinto de sobrevivência eleitoral.

Por isso, a proposta que eu faço. E depois vou 
dar as minhas ideias. São quase cinquenta, que eu 
distribuí aqui diversas vezes, e talvez tenha chegado o 
momento de algumas delas serem debatidas. As ideias 
só prestam quando chegam na hora. Eu elaborei esse 
documento e soltei antes da hora. Não era hora. A hora 
talvez tenha chegado.

Mas a minha proposta de como fazer, Senador 
Jorge – como eu lhe disse no aparte que o senhor me 
concedeu –, é que esta Casa diga: “Nós não temos con-
dições, pelos nossos vícios, de elaborar uma proposta 
que mude a política no Brasil”. Mas temos a obrigação. 
Como é que a gente casa a obrigação com não poder 
fazer? Vamos pedir ajuda. Vamos pedir. 

Cada lei nossa aqui não vai para um consultor da 
Consultoria do Senado? Vamos pedir isso. Só que, em 
vez de pedir aos consultores aqui, consultores anôni-
mos, nós pediríamos a um grupo de 20, 30, 40 pessoas 
deste País, da mais alta consideração na sociedade, 
respeitadas pela competência e respeitadas pelo es-
pírito público, sintonizadas com a alma do povo e sin-
tonizadas com os textos jurídicos. E pedimos a eles e 
elas: façam uma proposta para nós. O Congresso quer 
uma proposta para prestar contas ao povo. Digam como 
é que vocês veem que deve ser a política decente e 
saibam que vocês não vão poder ser candidatos oito 
anos depois, para não terem o problema do instinto 
de sobrevivência.

Esse documento, que seria entregue ao Con-
gresso, o Congresso cederia para um referendo e o 
povo iria dizer “sim” ou “não”. Se o povo disser “sim”, 
está feita a reforma. Se o povo disser “não”, a gente 
repete o processo. E, durante o processo eleitoral do 
referendo, nós vamos ter aqui os Parlamentares de-
fendendo “sim” ou defendendo “não”. Como já fizemos 
com o parlamentarismo e o presidencialismo, com a 
liberdade de vender armas ou o controle da venda de 
armas, nós faríamos com a reforma política. 

Mas eu antevejo uma quantidade de mudanças 
tão grande de que nós precisamos aqui que não dá 
para colocar de antemão num plebiscito, a não ser que 
ponhamos pouquíssimas questões ao povo, e aí nós 
não vamos atender todas as mudanças. 

Senador Jorge, só para citar algumas das que 
eu venho defendendo há anos, por exemplo, eu de-
fendo que o voto seja em lista, mas que a ordem dos 
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Deputados na lista seja escolhida pelo eleitor. O elei-
tor vai à urna, aperta o botão do partido que ele quer, 
aparece o nome dos candidatos em ordem alfabética 
ou por sorteio e aí o eleitor escolhe o nome. Colocar 
isso no plebiscito é difícil de a gente fazer. Além dis-
so, você tem que colocar essa e outra coisa; e ele vai 
ter de escolher uma ou outra. Ele vai escolher essa 
ou vai escolher a lista fechada, em que o partido diz 
a ordem, cada um da gente só vota no partido e ele-
ge o primeiro da lista escolhido pela direção. É isso 
o que a gente quer? Como é que a gente vai colocar 
cada um desses?

A redução do custo de campanha para mim é sim-
ples. Acaba-se com o programa eleitoral de marketing, 
Senador Pedro Simon. O horário eleitoral continua, mas 
cada candidato vai lá e diz o que quer. Fala ele;não 
fala o marqueteiro. Ele pode até não ir pessoalmente, 
pode até não ser ao vivo, mas é gravado por ele, nin-
guém falando por ele, nem imagens, nem trenzinho 
rodando de um lado para o outro, nem essas mentiras 
todas que enganam e que custam um dinheirão. E o 
TSE, a cada ano, diria quanto pode gastar, no máxi-
mo, cada candidato. 

Vereador tanto, dependendo da cidade; Deputado 
tanto, dependendo da cidade. Deputado Federal, Sena-
dor, Governador... Define-se o teto de gasto e define-se 
que a campanha será feita ao vivo, com a cara do can-
didato, sem marketing. Hoje, na democracia brasileira, 
só ganham dois tipos de gente: os marqueteiros e os 
advogados. Os marqueteiros porque as campanhas 
são feitas com base na embalagem do candidato, e 
os advogados, porque é tão caótico o processo que 
eles terminam ganhando dinheiro.

Nós temos de fazer o financiamento. Temos di-
versas alternativas. Como colocá-las? Continuar como 
está: financiamento livre, cada um põe quanto quer? 
Não dá certo. Fazer financiamento só com pessoas 
físicas, melhoraria muito. 

(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 

– Fazer com pessoas físicas, limitando-se a quantida-
de que cada um pode dar, melhora. E por que não a 
gente fazer com que...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC. Fora do microfone.) – O candidato não pode gas-
tar o que quer.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – O candidato não pode gastar o que quer, mas 
são duas coisas diferentes: uma é quanto o candidato 
gasta; a outra é de onde ele recebe o dinheiro. São 
duas coisas diferentes.

E o Fundo Partidário. Será que não está na hora 
de a gente acabar com o Fundo Partidário? Por que 

o partido não é financiado por seus militantes? Seus 
militantes que ponham o dinheiro para financiar sua 
causa ou (há uma sugestão antiga do Senador Suplicy), 
no dia do voto, você colocar o quanto quer dar para o 
partido. Mas isso é complicado, isso não tem sentido, 
isso mistura o Estado e partido. Cada militante finan-
cia o partido no dia a dia e, na campanha, sob regras, 
poder-se-ia pegar financiamento, mas limitando-o.

A perda do mandato para aquele que não cumprir 
a regra de financiamento tem de ser drástica. 

Eu defendo coisas como, por exemplo, o voto 
distrital, que o Senador Aloysio é um dos defensores. 
Eu defendo que nossa Câmara dos Deputados tenha 
três tipos de Deputados eleitos que, quando se senta-
rem lá, tenham o mesmo poder. Uma parte seria eleita 
pelo voto distrital: o Estado é dividido em distrito. Se há 
nove candidatos (nove vagas), três vagas serão para 
distritais; outras três eleitas pelo voto direto como o é 
hoje. Agora, eu defendo que 50 vagas na Câmara dos 
Deputados sejam para eleição nacional. O Deputado 
chegaria lá sem representar Estado, mas representa-
ria o País inteiro. E ali se sentarão os grandes nomes 
da política brasileira, eleitos pelo Brasil inteiro. E não 
digo que custa caro, porque, com a TV, eles nem vão 
precisar sair de casa para fazer campanha.

Outra coisa, eu defendo, e acho que o Senador 
Aloysio também, o voto distrital para todos os Vereado-
res do Brasil. É uma proposta antiga que eu defendo. 
Está impressa nisto aqui.

(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 

DF) – Eu defendo a reeleição, por mais de uma vez, 
de todos os Parlamentares, de todos os dirigentes de 
clube de futebol, de todos os líderes sindicais. Podem 
ser reeleitos, sim. Porque um dia desses pergunta-
ram: “Mas você não foi reeleito? Como é que pode ser 
contra a reeleição?” Não. Eu sou contra mais de uma 
reeleição. Sou sim. Eu sou a favor de dois mandatos. 
Dois mandatos a gente pode muito bem ter. E renova.

Aqui está um Senador que teve diversos manda-
tos, o Senador Pedro Simon. Ele aqui faria uma falta 
grande. Mas será que ele não fez falta como Deputado 
Federal em um desses mandatos? Ou como Governa-
dor, outra vez? E depois voltava para aqui. Para que 
a continuidade?

O fim da reeleição para Presidente e Governador, 
desde que aumentando o mandato. Se for para cinco, 
é o ideal. Mas aí vai haver uma eleição no meio. Se 
for para seis, não tem eleição no meio. Ele é candida-
to uma vez junto com os Deputados e uma vez junto 
com os Vereadores. Não haveria uma eleição a mais.

Impedimento de aliança para cargos majoritá-
rios. O Senador Jorge Viana falou isso. Senador Jorge 
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Viana, estou totalmente de acordo. Tem que obrigar 
todo partido a ter candidato a Governador, Prefeito 
e Presidente. Os que não tiverem são partidos livres, 
mas não são oficiais. Não terão nem mesmo horário 
eleitoral, porque é tendo candidato no majoritário que 
você impede a coligação. Tem que ter.

Outra coisa: Governador e Prefeito. Tem que 
acabar com isso de eles se licenciarem seis meses 
antes para serem candidatos. A máquina ainda está 
com eles. Governador e Prefeito têm que terminar o 
mandato para o qual foram eleitos. Se renunciarem, 
não podem ser candidatos. Eles ficam quatro anos 
fora e se elegem depois de quatro anos, se quiserem. 
Mas já não mais com a máquina que têm na mão até 
seis meses antes.

Há muitas medidas aqui, mas são essas que, 
a meu ver, dariam um salto, permitiriam que a gente 
tivesse cassação pelo eleitor – é claro que tem de ha-
ver. Voto sem partido – tinha que permitir o voto sem 
partido. Não é a ideia de acabar partido, porque alguns 
entenderam que eu defendi isso. Eu defendi, de uma 
maneira até forte, abolir os clubes eleitorais que se 
chamam partidos.

Partido é um grupo de pessoas com identidade 
ética, com identidade programática e isso hoje não 
temos muito neste País. Poluímos tudo, tanto ética 
quanto programaticamente, porque transformamos 
os partidos em clubes eleitorais que nos servem para 
apresentar nossa candidatura.

A cassação por omissão é uma quantidade gran-
de, Senador Jorge Viana, que eu não vou ler, porque o 
que quero aqui é resumir a ideia central. A ideia central 
é que a reforma política tem que ser muito radical, ela 
não será possível...

(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 

DF) – ... feita pelos Congressistas candidatos, ela terá 
que ser feita por uma entidade separada. Mas, para 
não tirar a constitucionalidade do papel do Congres-
so Nacional, o Congresso convidaria as pessoas. No 
voto de todos nós aqui, ninguém poderá dizer que ha-
verá protecionismo, o voto aberto, explícito, das essas 
pessoas que vamos escolher. Elas fariam a proposta 
e depois submeteríamos a um referendo.

Com isso, creio que estamos nos aproximando 
daquilo que o povo quer, não que o povo queira exa-
tamente isso, mas porque os eleitos dessa forma vão 
estar sintonizados com o povo, com a opinião pública, 
com os meninos da Internet. Até porque, nessa refor-
ma, tem que ter um veículo para que a população fale 
com a gente todos os dias.

Um grupo, com 1,4 milhão brasileiros, apresen-
tou aqui uma reclamação por uma decisão do Senado, 

que foi a eleição do nosso Presidente. O que fizemos 
com aquilo? Nada. 

Tem que ter na reforma política um lugar em que 
se diga que não se pode desprezar um milhão e qua-
trocentas mil assinaturas. Isso tem que ser todos os 
dias quase. É quase como tendo 82 Senadores, cada 
um daqui, e o povo chegando para nós pela Internet. 
Para dar o voto dele igual ao da gente, é muito pouco; 
vai dar o voto dele superior ao nosso é demais. Dis-
cutamos, descubramos, mas não vamos ser nós que 
vamos descobrir isso, Senador Cafeteira, não somos 
nós. Nós não temos como. Um grupo à parte, um grupo 
de consultoria do Congresso, subordinado à vontade 
popular, por meio de um referendo.

O Senador Aloysio tinha pedido um aparte.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 

SP) – Obrigado, Exª. É só para ilustrar quando V. Exª 
se referiu à complexidade...

(Soa a campainha.)
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 

SP) – ... das questões que seriam submetidas à con-
sulta popular, no caso de um plebiscito. Eu me refiro 
a temas já submetidos ao crivo da comissão espe-
cial constituída pelo Presidente Sarney, que seriam 
submetidos ao crivo dos eleitores. Por exemplo, voto 
majoritário uninominal com turno único ou voto majo-
ritário plurinominal? Voto majoritário uninominal com 
turno único e sistema proporcional com lista fechada 
ou voto majoritário uninominal com turno único e sis-
tema proporcional de lista aberta? Isso é um exemplo 
de questão. Nem quem é formado em Direito e com 
doutorado em Direito Eleitoral é capaz de entender 
um negócio desse. Imagine... Então, é um absurdo a 
ideia de fazer um plebiscito sobre temas tão comple-
xos como esse. Um referendo, talvez, para aprovar 
uma reforma profunda como essa que propõe V. Exª. 
Agora, para discutir esse tipo de questão, me descul-
pe. Acho que a intenção da Presidente ao propor essa 
enormidade é outra. E vou ter oportunidade de ocupar 
a tribuna para isso.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Eu vou assistir à sua fala, mas quero dizer que 
já estou de acordo. A intenção é outra. A intenção é 
fazer o marketing de que está aceitando o que o povo 
quer e postergar, indefinidamente, a reforma. É isso. É 
uma jogada de marketing. E nós estamos nessa situ-
ação, nós estamos nessa crise, nós temos 2 milhões 
de pessoas na rua por usarmos marketing demais, por 
colocarmos o marqueteiro como sendo o 40º ministro 
da Presidenta Dilma. São 39 Executivos e um 40º, que 
é o marqueteiro. E tudo sendo à base do marketing. 
Esta é uma das causas de o povo ter ido para a rua: 
quando cai a ficha de que era mentira o que o marke-
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ting apresentava, quando cai a ficha de que eles cons-
troem o estádio com o dinheiro do povo, e o povo não 
tem dinheiro para pagar o ingresso e entrar nele. Cai a 
ficha! E a ficha cai porque o marketing mostrava uma 
coisa, e a realidade, depois, mostrou outra. Estamos, 
outra vez, caindo no vício do marketing.

E aí eu resumo, dizendo: Senador Jorge Viana, 
como um dos líderes mesmo do Partido dos Trabalha-
dores, eu acho que alguém tem que dizer que a maior 
adversária da Presidente Dilma, hoje, é a candidata 
Dilma. A candidata Dilma é adversária da Presidenta 
Dilma, porque é difícil se comportar como Presidenta, 
numa crise dessa, se comportando como candidata. 
Como candidata, ela tem que usar o marketing para 
responder e obter votos imediatos. Como Presidenta, 
ela tinha que assumir o papel de estadista e dizer: 
“Eu vou fazer o que é preciso independentemente de 
ser ou não eleita. Eu vou fazer o que é preciso inde-
pendentemente de ter partidos comigo. Eu vou fazer 
o que é preciso para salvar este País da situação que 
está atravessando”. 

Muitos dizem que aqui a Dilma tem adversário. 
O adversário da Dilma é a Dilma. A candidata Dilma é 
adversária da Presidenta Dilma na maneira como ela 
tem que se comportar no dia a dia.

O Senador Pedro Simon pediu a palavra.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – A se-

gunda edição é igual à primeira, Senador?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 

DF) – Há poucas diferenças, para melhorar apenas, 
até porque há poucos meses entre uma e outra.

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Eu dei 
nota 10 para a primeira.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – A segunda deve estar um pouquinho melhor.

(Soa a campainha.)
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Acho, 

com toda sinceridade, que aqui está o modelo a par-
tir do qual podemos sentar para debater, discutir. V. 
Exª vem dizendo isso há um bocado de tempo. V. Exª, 
inclusive, levantou a ideia de, às segundas-feiras e 
às sextas-feiras, ficarmos aqui para debater, discutir, 
analisar e, a partir desse debate, dessa análise, che-
garmos a uma conclusão. Infelizmente, V. Exª não foi 
ouvido. O negócio é radicalizar, radicalizar, radicalizar. E 
chegamos a este ponto. Eu não nego: eu contribuí um 
pouco para isso, porque há anos venho dizendo que 
o povo tem que ir para a rua; há anos eu venho dizen-
do: “Não esperem nada do Congresso, não esperem 
nada do Executivo” – e ultimamente, infelizmente, não 
se deve esperar nada do Judiciário. Isso está aconte-
cendo. Isso é um milagre da tecnologia. Derrubaram o 
governo no Egito. Isso está sendo debatido no Brasil e 

está mudando o País. O dia de ontem foi um dia iné-
dito, alguém vai ter que se lembrar de escrever sobre 
ele: Brasil e Uruguai jogando e nenhum Senador saiu 
deste plenário. Estávamos aqui discutindo, debatendo, 
e votamos uma matéria da maior importância, por meio 
da qual se transformou a corrupção em crime hedion-
do. V. Exª é um Senador, para mim, emocionante, o 
senhor é positivo, o senhor é construtivo, o senhor só 
fala no sentido de querer ajudar, de querer que a coi-
sa vá para frente. V. Exª não fala no sentido de criticar, 
de combater: “Está errado, está errado!”. Não, V. Exª 
fala no sentido de buscar um entendimento. Acho, com 
toda sinceridade, que, no meio disso tudo o que está 
acontecendo, cada um de nós devia, em primeiro lugar, 
botar a mão na consciência e dizer que todo mundo 
tem um pouco de culpa. Eu sou culpado.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Eu sou muito.

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Eu 
não me sinto com autoridade de criticar quem quer 
que seja. Estou aqui há 40 anos e não fiz porcaria ne-
nhuma. Eu sou culpado. Mas vamos nos unir. O que 
pode acontecer neste momento em que essas coisas 
estão ocorrendo é finalmente sentarmos à mesa e 
debatermos. Vamos discutir, vamos analisar, vamos 
buscar o entendimento. Vejo do lado da Presidenta 
algo altamente positivo. Esse estilo dela de ter vindo 
da luta armada, de mil dificuldades; ela era meio fecha-
da dentro do PT, meio difícil, e agora está abrindo as 
portas, está tentando debater, tentando discutir. Com 
toda a sinceridade, acho que se deve discutir e se deve 
debater. Em segundo lugar, não importa se é plebis-
cito, se é referendo, ou qualquer coisa que for. Vamos 
analisar. Não vamos nos negar a discutir plebiscito ou 
referendo se formos contra um ou outro. Vamos deba-
ter. O que acho é que essa crise que estamos vivendo 
pode ser um grande momento, pelo menos nas coisas 
positivas. O Supremo é outro Supremo. O Presidente 
do Supremo teve com a Presidenta da República um 
belo entendimento, uma bela conversa. Ele disse o 
que tinha de dizer, o que ele pensa, que é a hora de o 
povo participar, chega de conchavos, mas disse numa 
linguagem... Gosto demais do Presidente do Supremo, 
só acho ele um pouco impetuoso. Mas, com a Presi-
denta da República, ele foi excepcional. Está na hora 
de o povo ser ouvido, de o povo participar. Acho que 
V. Exª é um grande nome que pode ser o coordenador 
dessa situação. Vamos sentar e vamos debater. Se nós 
analisarmos, e vou falar com sinceridade, V. Exª disse 
uma coisa que resume tudo: 

(Soa a campainha.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – ... é 

difícil para nós fazermos essa reforma política eleito-
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reira, porque é difícil votarmos contra nós mesmos. 
Então, cada um vai votar de acordo com o que acha 
que soma para si. Porque para votar numa coisa que 
é ruim para si próprio é preciso muita grandeza. E isso 
só se faz num grande debate, não se faz numa posição 
isolada. Vamos tentar fazer isso. Se nós analisarmos 
esse livro de V. Exª, o qual li e reli, vamos ver que todos 
os partidos estão divididos em torno disso aqui. Não 
dá para dizer que o PSDB é uma coisa, o PT é outra 
e que o PDT é outra. Cada Deputado e cada Sena-
dor tem o seu pensamento. Então vamos nos sentar, 
discutir e encontrar uma fórmula. Não vamos querer 
a perfeição e não vamos querer fazer tudo que está 
aqui de uma vez só.

(Interrupção do som.)
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – … Eu 

acho que seria injusto se essa situação não fosse apro-
veitada … (Fora do microfone.) … a gurizada, passa a 
época de ir para a rua, vai para a casa, nós entramos 
em recesso e em agosto entramos aqui para começar 
tudo de novo. Eu acho que nós devemos aproveitar 
agora. Agora é o momento. Agora é a oportunidade. E 
a sua tese de sentar, discutir e debater é fundamental. 
E se a Presidenta está vindo e está chamando, vamos 
conversar com a Presidenta, porque acho que é im-
portante que todo mundo participe desse diálogo. Que 
o PT venha de cabeça um pouco mais baixa, porque, 
na verdade, hoje eles estão vendo como a vida muda 
da noite para o dia. Se eles achavam, há um mês, que 
iam durar mil anos, hoje já estão sentindo que a coisa 
é complicada. Vamos nos sentar e debater e verificar 
que nós também temos a nossa culpa e a nossa res-
ponsabilidade. Eu acho, com toda sinceridade, que nós 
temos condição de fazer isso, e V. Exª, por ser um dos 
pregadores que vêm fazendo isso ao longo do tempo, 
pode nos comandar.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Obrigado, Senador, pela sua generosidade.

Concluo, Senador Aloysio, dizendo que essa ideia 
de querer fazer as coisas como algo de marketing nun-
ca dura muito. Há pouco mais de um ano, um ano e 
meio, a Presidenta fez um grande marketing em torno 
da faxina com a qual se livrava de alguns Ministros que 
eram acusados pelos jornais. A Presidenta cresceu 
muito com aquela faxina. Mas ela já caiu.

Eu temo que ela esteja inspirada a fazer nova 
faxina sobre a forma jurídica, que todas essas pro-
postas dela sejam a ideia de faxina jurídica, que não 
durará muito.

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Des-
culpe-me, mas ela caiu porque ela fez a faxina, ficou 
naquilo e voltou a ficar na dependência de PT, PMDB 
etc. Hoje, a Presidência…

(Soa a campainha.)
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – … 

está amarrada na política do “é dando que se recebe”.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 

DF) – Exatamente.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – E não 

houve outro lado que aparecesse, como o povo está 
mostrando agora, nas ruas, que não é dando que se 
recebe. Eu acho que poderíamos aproveitar esta oca-
sião para fazer isso. Ela está dando um novo passo. E, 
de certa forma, porque não dizer: livrá-la da pressão 
de A e B querendo amarrar as mãos da Presidente.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Da outra vez, ela fez uma faxina de política; agora, ou 
ela faz uma faxina de estadista, ou ela não sobrevive 
na história. Pode chegar ao final do seu Governo, pode 
até ser reeleita, mas vai ser vista como a Presidenta 
do povo na rua, contra ela e contra nós.

Era isto, Sr. Presidente..
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Cumprimento V. Exª.
O Senador Valdir Raupp é o próximo orador ins-

crito; depois, Senador Aloysio. 
Eu queria só cumprimentar o Senador Cafeteira, 

que estava aqui conosco, aniversariante de hoje. Eu 
queria dar os parabéns, que penso que podem ser 
dados em nome da Casa, dos funcionários, de todos 
os colegas Senadores e Senadoras.

Então, Senador Cafeteira, parabéns! Feliz aniver-
sário e tudo de bom para V. Exª e sua família.

Eu tenho alguns expedientes sobre a mesa, mas, 
como já está à tribuna o orador e Presidente do PMDB, 
um dos Líderes desta Casa, Senador Valdir Raupp, S. 
Exª tem a palavra.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Pode ler os 
expedientes se quiser, Presidente. Pode ler, se quiser.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª é Líder de direito, mas, de fato, tendo em 
vista a atribuição de Vice-Presidente, quem fica traba-
lhando sempre é V. Exª 

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO.Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado.

Presidente Jorge Viana, Srªs e Srs. Senadores, 
eu também quero, nesta oportunidade, externar nossas 
congratulações, dar os parabéns ao Senador Cafeteira, 
que faz aniversário hoje, a ele e a toda a sua família.

Que Deus continue iluminando-o sempre.
Sr. Presidente, vários dias se passaram desde 

o início das grandes manifestações populares que 
ocuparam ruas e praças de todo o País. Não há como 
não ouvir o que foi dito, o grito que mudou o Brasil 
profundamente.
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Temos acompanhado a expressão da consciên-
cia nacional no brado que vem de fora para dentro das 
nossas instituições democráticas. As manifestações de 
17 de junho, que reuniram aproximadamente 250 mil 
pessoas em 12 cidades, disseminaram-se pelo territó-
rio nacional, mobilizando, na quinta-feira, o já histórico 
dia 20 de junho, mais de um milhão de pessoas em 
quase uma centena de localidades.

Ao final da semana, protestos foram registrados 
em quase 400 cidades brasileiras, mas, graças a Deus, 
a nossa democracia é sólida e está resistindo com se-
renidade e tranquilidade a tudo isso.

Ontem, ocorreram, pelo País afora, inúmeras 
manifestações, dando sequência ao movimento de 
contestação. O que mais se pergunta hoje é onde esta 
onda de protestos, que é inédita no País, vai parar. 
Ninguém, por melhor que seja a visão política, pode 
prever o que poderá acontecer. Porém, é evidente que 
não é difícil decifrar o recado das ruas. Ninguém mais 
nega: enfrentamos uma crise política que, na sua es-
cala atual, aproxima-se das grandes manifestações 
do período democrático mais recente, como as lutas 
pela redemocratização do País, as Diretas Já e outras 
manifestações.

O Parlamento brasileiro nunca se omitiu nas cri-
ses políticas mais sérias de nossa história. Não vai e 
não pode se omitir, portanto, neste grave momento.

Convocadas pela voz das ruas, as duas Casas do 
Congresso Nacional mobilizam-se, com a urgência que 
a situação pede, para que possamos dar uma respos-
ta à altura do que o povo brasileiro está a demandar.

Ouçamos com muita atenção as sábias palavras 
do então ilustre Senador Nabuco de Araújo, registra-
das nos anais desta Casa. Afirmava ele, parlamentar 
calejado pela vivência de sérias crises, que as coisas 
políticas têm por principal condição a oportunidade.

Em pronunciamento de 1870, no embate da ne-
gociação de leis abolicionistas, destacou:

Senhores, este negócio é muito grave; é a ques-
tão mais importante da sociedade brasileira, e 
é imprudência abandoná-la ao azar. Quereis 
saber as consequências da inação? Hei de 
dizer com toda a sinceridade, com toda a for-
ça da minha convicção: o pouco serve hoje, o 
muito amanhã não basta; as coisas políticas 
têm por principal condição a oportunidade; as 
reformas, por poucas que sejam, valem muito 
na ocasião, ao depois não satisfazem, ainda 
que sejam amplas.

Consideremos estes ensinamentos lúcidos para 
avaliar, com a gravidade que a situação exige, as pro-

postas anunciadas, em Plenário, ontem, pelo Presi-
dente do Senado Federal, Senador Renan Calheiros.

Sensibilizado com a natureza da crise política, o 
Presidente do Congresso Nacional apresentou vasta 
pauta de projetos legislativos que repercute o que as 
multidões têm exigido nos protestos dos últimos dias.

Este profundo trabalho de prospecção da vonta-
de popular considerou proposições legislativas sobre 
educação, saúde, segurança e mobilidade urbana 
que devem ser submetidas, em razão da gravidade 
da crise política, a regime de urgência. Se necessário 
for, o Congresso Nacional deverá cancelar o recesso 
parlamentar para debruçar exclusivamente na busca 
de uma solução consensual para os problemas para 
os quais a população está a exigir soluções urgentes.

Vamos atender ao chamado das ruas, Srªs e 
Srs. Senadores. São palavras de ordem, mas lança-
das a todos nós como demonstração mais que fiel de 
um regime democrático, em nome do qual queremos 
e devemos lutar. São vozes legítimas que nós, repre-
sentantes do povo, não podemos deixar de ouvir. De 
ouvir e de agir. 

É isso, Sr. Presidente, que o Congresso Nacio-
nal está fazendo neste momento, ao derrubar a PEC 
37, ao aprovar a distribuição dos royalties do petróleo 
destinando 75% para a educação e 25% para a saúde, 
ao aprovar, aqui, no Congresso, também o projeto que 
transforma em crime hediondo a corrupção e também 
os homicídios, ao aprovar a distribuição do Fundo de 
Participação dos Estados, e muitos outros projetos, 
com certeza, nos próximos dias, será aprovados. 

Isso não quer dizer que o Congresso não estava 
trabalhando. Estávamos trabalhando, muitas vezes até 
tarde da noite, até de madrugada, como na questão 
do Código Florestal, que foi aprovado por esta Casa 
e pela Câmara dos Deputados.

Hoje mesmo, Sr. Presidente, a Presidente Dilma 
nos chamou para uma reunião de três horas, que du-
rou das 11 horas até às 14 horas, e deverá, ainda esta 
semana, conversar com os líderes partidários para dis-
cutir a reforma eleitoral. Eu ouvi aqui as palavras do 
Senador Cristovam Buarque, os apartes do Senador 
Pedro Simon e do Senador Aloysio Nunes Ferreira... 
Enfim, as ideias são as mais diversas e, assim como 
as manifestações, as reivindicações são difusas. As 
ideias aqui no Parlamento também têm sido... Nos úl-
timos 19 anos, Senador Aloysio, nos últimos 19 anos, 
tenta-se aprovar uma reforma eleitoral, assim como a 
reforma tributária, e não acontece. Lamentavelmente, 
como aquela metáfora do futebol, time que não faz gol 
leva. Ainda bem que o Brasil, ainda bem que a Seleção 
Brasileira está fazendo gols e está ganhando todas até 
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o momento. Espero que possamos vencer a Espanha 
ou a Itália no próximo domingo. 

Mas a Presidente está atenta a essas manifesta-
ções. Ela deverá dar algumas sugestões ao Congres-
so Nacional, não impondo uma reforma política ao 
Congresso Nacional, mas ajudando na formulação de 
propostas para que o Congresso possa, de repente, 
convocar um plebiscito nacional. 

Vejo, Senador Aloysio, Senador Pedro Simon, 
Senador Cristovam Buarque, que o referendo é como 
colocar para a população, que está querendo ajudar nas 
propostas, nas decisões, um prato feito, de aprovação 
ou reprovação, porque o Congresso já teria aprovado. 
Com o plebiscito é diferente: o Congresso vai ouvir a 
população brasileira, que está se manifestando, que 
quer ajudar, quer contribuir. Então, acredito que, nes-
te momento, o plebiscito seja mais simpático, seja o 
mais adequado para se ouvir a população. A única 
preocupação é com o tempo. Temos até outubro. Se 
não mudar a anualidade, de um ano para seis meses, 
teremos apenas três, quatro meses para aprovar e en-
caminhar ao TSE para realizar o plebiscito nacional. 
Esta é a única preocupação. Mas, quando o Congresso 
se debruça e trabalha diuturnamente – tudo indica que 
não vamos ter recesso–, acho que é possível realizar 
esse plebiscito até o mês de setembro. Ouvir as vozes 
das ruas, para depois, então, o Congresso,... 

(Soa a campainha.)
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – ... 

em cima do que a população vai responder nesse ple-
biscito, tirar as conclusões e fazer a reforma política 
que está a merecer já há algum tempo.

Por outro lado, a Presidente também está sensí-
vel às questões de trânsito, de segurança pública, de 
mobilidade urbana, de habitação – já está a construir 
quase dois milhões de casas populares. 

Hoje, temos avançado bastante. O Brasil já avan-
çou muito nos últimos dez anos, mas precisa avançar 
mais. É esse o recado que as ruas estão dando. A 
população teve ganhos, mas quer, com muita justiça, 
um pouco mais.

Era o que eu tinha, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 

– Cumprimento V. Exª, Senador Raupp, pelo pronun-
ciamento, pelo informe que dá, também, do encontro 
que teve com a Presidenta Dilma.

Leio expediente sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – A Presidência designa, como membros titula-
res, os Deputados Pedro Guerra e Sergio Zveiter, em 
substituição, respectivamente, aos Deputados Eduardo 
Sciarra e Eleuses Paiva, e, como membros suplentes, 

os Deputados Eliene Lima e Liliam Sá, em substituição, 
respectivamente, aos Deputados Guilherme Campos 
e Heuler Cruvinel, para integrarem a Comissão Mista 
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 
620, de 2013, conforme Ofício nº 811, de 2013, da 
Liderança do PSD 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 811/13/PSD

Brasília, 25 de junho de 2013

Assunto: Indicação de Parlamentares do PSD 
para comporem Comissão Mista

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, indico os par-

lamentares abaixo para comporem a Comissão Mista 
destinada a apreciar e proferir parecer à Medida Pro-
visória nº 620, de 2013:

– Deputado Pedro Guerra (PSD – PR) – na 
condição de Titular, em substituição do Depu-
tado Eduardo Sciarra (PSD – PR);
– Deputado Sergio Zveiter (PSD – RJ) – na 
condição de Titular, em substituição ao Depu-
tado Eleuses Paiva (PSD – SP);
– Deputado Eliene Lima (PSD/MT) – na condi-
ção de Suplente, em substituição ao Deputado 
Guilherme Campos (PSD – SP);
– Deputada Liliam Sá (PSD/RJ) – na condição 
de Suplente, em substituição ao Deputado 
Heuler Cruvinel (PSD – GO);

Neste sentido, solicito que sejam tomadas as 
providências cabíveis para que as referidas indicações 
produzam os devidos efeitos legais e regimentais.

Atenciosamente, Eduardo Sciarra, Líder do PSD.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 234, de 
2013, da Comissão Diretora, que estabelece a obriga-
toriedade de criação de registro de Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas (CNPJ) para a gestão de verba 
indenizatória destinada ao exercício do mandato par-
lamentar.

Ao projeto não foram apresentadas emendas. 
A matéria será incluída na Ordem do Dia opor-

tunamente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Convido, para fazer uso da palavra, o Senador 
e Líder do PSDB nesta Casa Senador Aloysio Nunes 
Ferreira.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
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Sras. e Srs. Senadores, creio que nunca nenhuma ex-
pressão foi repetida com mais frequência na história 
deste País do que “a voz das ruas”, que tenho ouvido 
no Senado nos últimos dias.

A qualquer pretexto é a voz das ruas. A voz das 
ruas pede isso, a voz das ruas pede aquilo, todos se 
abalizam a intérprete da voz das ruas, dotados de vi-
são de psicologia coletiva, psicologia social para tentar 
interpretar e dizer, em nome das ruas, aquilo que elas 
quereriam dizer. Daí, inclusive, a volúpia legislativa que 
parece tomar conta da Câmara e do Senado. Vamos 
aprovar, aprovar, aprovar, rapidamente, tudo o que for 
possível, porque a voz das ruas reclama.

Sr. Senador Jorge Viana, não quero interpretar a 
voz das ruas. Quero apenas constatar aquilo que ouvi 
e que vi em manifestações cujo tamanho e volume 
realmente, como diz o Senador Raupp, tem apenas 
precedente na luta pelas Diretas Já.

Os motivos os mais diversos, inclusive uma moti-
vação, Senador Jorge Viana, que é tão legítima quanto 
às outras, que é a motivação de participar da manifes-
tação, o prazer quase que lúdico de sair do seu casulo 
e participar de uma atividade coletiva, de uma atividade 
voltada para a vida pública.

Os temas, na medida em que há temas identificá-
veis, são muito claros: é inconformidade com a corrup-
ção, é exigência de transparência, é a indignação com 
o desperdício de dinheiro público na Copa do Mundo, 
é a precariedade dos serviços públicos, do serviço de 
educação, do atendimento à saúde, é a vida infernal 
em que se transformou a convivência nas grandes ci-
dades, em razão, entre outras coisas, da insegurança 
e da precariedade dos transportes coletivos.

Trata-se de uma reclamação justa para que todos 
nós, legisladores e governantes, assumamos a nossa 
responsabilidade. A responsabilidade de trazer solução 
para esses problemas apontados. E não é preciso fazer 
uma pesquisa de opinião pública para saber que são 
estes problemas que a população brasileira mais sen-
te: a inflação que volta, os serviços públicos precários, 
a corrupção, a falta de transparência, o crescimento 
econômico pífio, os empregos de má qualidade. É isso. 
Os manifestantes – alguns ordeiros, outros não – pe-
dem exatamente isso. 

A Presidência da República parece que ouviu ou-
tra linguagem. Ela entendeu que aquilo que os manifes-
tantes pediam era um plebiscito sobre reforma política 
e que é disso que a Nação necessita hoje. É claro que 
ela entendeu aquilo que era objeto das manifestações, 
apenas ela quis, ao lançar o tema do plebiscito, des-
viar a atenção da opinião pública, do povo, do mundo 
político para o fracasso do seu Governo e resolver a 
maior parte dessas questões. Apenas isso. Ela reuniu 

governadores e prefeitos de capitais e, ao final des-
sa reunião, fez uma espécie de homilia em favor de 
pactos: Pacto da Mobilidade, Pacto da Transparência, 
Pacto da Educação, Pacto da Saúde.

Mas tudo isso era para inglês ver... No fundo, o 
que ela queria mesmo era introduzir o tema tão caro 
ao petismo da convocação de uma Constituinte ex-
clusiva para fazer a reforma política, tema repisado 
em sucessivas reuniões e congressos do Partido dos 
Trabalhadores. E a Presidente da República foi nessa 
direção. Propôs, ainda que numa linguagem arrevesa-
da, exatamente isto: um plebiscito para instaurar um 
processo constituinte específico. 

Diante da gritaria que isso suscitou, da repul-
sa que isso suscitou por parte de todos aqueles que 
farejaram nessa proposta um cheiro de bolivarismo, 
diante da reprovação do seu próprio Vice-Presidente 
da República, o constitucionalista Michel Temer – que 
viu nessa proposta uma ameaça de ruptura da ordem 
constitucional –, a Presidente, em 24 horas, recuou, 
não sem antes fazer com o que seu Ministro da Jus-
tiça fosse tentar interpretar aquilo que ela havia dito. 
Ficou mais complicada ainda a interpretação do que 
a fala da Presidente, mas depois sobrenadou a pro-
posta do plebiscito. 

Pergunto: se a Presidente da República quer tratar 
efetivamente, com seriedade, o tema da reforma políti-
ca – e pergunto ao Senado, como há pouco perguntei 
a V. Exª –, será que ela, que é uma mulher vivida, com 
experiência, uma mulher culta, antiga militante política, 
até hoje, em dois anos e meio de governo, não teve 
sequer uma ideia que pudesse socializar conosco, com 
a Nação, a respeito de providências que deveriam ser 
tomadas para melhorar o sistema político brasileiro? 
Será que ela simplesmente tem um elenco de pergun-
tas, que não tem nenhuma resposta que já tenha for-
mulado em foro íntimo e que deva, pela sua condição 
de Líder da Nação, expor à opinião pública? O que a 
Senhora Dilma Rousseff prega, apregoa, preconiza, 
para melhorar o nosso sistema eleitoral, partidário, de 
modo a torná-lo mais representativo, de modo a torná-
-lo mais propício à governabilidade? 

Ela anunciou aqui, quando tomou posse, dois 
anos e meio atrás, que um dos propósitos que acalen-
tava e que queria concretizar, durante o seu quadriênio, 
seria a reforma política. Todos nós aplaudimos. Só que 
ela falou isso e se esqueceu, nunca mais tocou no as-
sunto. Volta a falar em reforma política quando? Acua-
da por manifestações nas ruas, diante dos problemas 
crescentes da economia, de uma economia estagnada, 
às voltas com uma inflação que sobe, diante da queda 
de popularidade nas pesquisas, diante da insatisfação 
generalizada da opinião pública, ela agora descobre 
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as virtudes da reforma política. E, em vez de dizer que 
reforma propõe, propõe o quê? Um plebiscito.

Esse truque eu já vivi, eu já vi, e quem conhece 
a História sabe: a ideia de se fazer um plebiscito como 
um reforço de legitimidade de um governante cuja le-
gitimidade está cambaleando.

Não tenho dúvida nenhuma de que, se esse ple-
biscito for convocado, teremos a presença da Presidente 
e do ex-Presidente pregando as virtudes do financia-
mento público da eleição para acabar com a corrupção, 
como se a corrupção resultasse da necessidade de 
financiamento público. Político que rouba, que faz ne-
gócio com o mandato rouba para pôr dinheiro no bolso! 
Não é para financiar campanha. Os senhores acham 
que a Rosemary Noronha fazia o que fazia, durante oito 
anos como secretária do gabinete da Presidência em 
São Paulo, para financiar campanha? E o mensalão? 
Foi para financiar campanha? Não. Foi para comprar 
mandatos. Para comprar Deputados na Câmara dos 
Deputados. Por causa do sistema eleitoral? Não.

O Presidente Lula, e, vez de fazer uma aliança 
em boa e devida forma, programática, com o PMDB, 
que ombreava com o PT em termos de maioria parla-
mentar, de número de Deputados; em vez de seguir, 
inclusive, a orientação que, naquela época, era preco-
nizada pelo Ministro José Dirceu, resolveu fazer uma 
aliança no varejo, comprando Deputados. E o Ministro 
Dirceu foi um operador do sistema. Foi por causa do 
sistema eleitoral? Não. Foi por causa de uma concep-
ção torta do que seja aliança política.

O sistema político de hoje cria algum tipo de em-
baraço à Presidente da República para poder imple-
mentar as suas propostas, se é que propostas tem? 
Nenhum! Ela tem a seu favor 420 Deputados; tem uma 
maioria oceânica no Senado; dispõe de medidas pro-
visórias, da faculdade de propor urgência aos projetos 
de lei; dispõe do fato de ser Presidente da República e 
poder requisitar, como vem fazendo a toda hora, como 
requisita, cadeias de rádio e televisão para mobilizar a 
opinião pública. De modo que o sistema político atual 
não impõe nenhum embaraço à governabilidade. O 
que falta a este Governo é projeto, é proposta, e, na 
sua falta, saem com essa conversa fiada de plebiscito.

Ora, Srs. Senadores, imaginemos que se faça 
um plebiscito para discutir sistema eleitoral. Eu já tive 
a oportunidade de dizer agora, num aparte ao Sena-
dor Cristovam Buarque: imaginem os senhores como 
é que o eleitor iria se pronunciar diante da disjuntiva 
voto majoritário uninominal com turno único, ou sis-
tema proporcional de lista aberta? Quem é capaz de 
entender uma coisa dessa? 

Eu, até hoje, tenho dificuldade em explicar aos 
meus eleitores como funciona, no sistema do voto 

proporcional atual, para eleição de Deputados, o me-
canismo do coeficiente eleitoral para converter o nú-
mero de votos recebidos por um partido em número de 
cadeiras. Eu diria, Sr. Presidente, que muito deputado, 
muito prefeito, muito vereador, muito político calejado 
não sabe direito. Explicar o que são as sobras, ainda, 
de um sistema de distribuição de cadeiras por esse 
método é mais difícil ainda. Como é que nós vamos 
submeter questões dessa complexidade a um plebis-
cito, que comporta “sim” ou “não”?

Seria mais fácil, por exemplo, fazer um plebiscito: 
“O senhor concorda ou não com a existência de 39 mi-
nistérios no Governo?” “O que é que o senhor prefere: 
trem-bala ou transporte de massa para a população 
brasileira?” Essa é uma disjuntiva fácil. Agora, discernir 
entre as complexidades de uma legislação que, por si 
só, é complexa e que deve ser absolutamente concate-
nada, uma medida com outra, para que dela não surja 
um monstrengo, por exemplo, sistema de financiamen-
to público de campanha com sistema proporcional de 
lista aberta, que levaria à distribuição de recursos de 
dinheiro público de campanha para três, quatro, cinco 
mil candidatos para Deputado Federal no Brasil inteiro. 

Essas coisas têm que ser compatibilizadas, e 
não é possível fazê-lo...

(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – ... numa consulta plebiscitária, que 
comporta apenas “sim” ou “não”.

Mas, no fundo, o que a Presidente quer não é 
fazer nenhuma consulta plebiscitária para aperfeiçoar 
o processo político; o que ela quer é desviar o foco, 
a atenção dos brasileiros dos reais problemas que o 
País vive e que o seu Governo fracassou em tentar 
resolvê-los. Esse é o grande objetivo.

Reforma política, claro, me dedico a ela há mui-
tos anos, como V. Exª, como Parlamentar, também, 
meu caro amigo Senador Jorge Viana. Fui membro de 
comissões de reforma política desde o meu primeiro 
mandato de Deputado Federal.

Creio que algumas medidas simples poderiam 
ser tomadas para aperfeiçoar o nosso sistema políti-
co, como, por exemplo, acabar com as coligações e 
eleições proporcionais, para evitar exatamente que 
a pessoa, em São Paulo, vote no Tiririca, em sinal 
de protesto, e acabe elegendo o Genoino, ou, então, 
termos um sistema mais rigoroso de aumentarmos 
a cláusula de barreira para a existência parlamentar, 
como condição de existência parlamentar de partidos. 
Essas providências dependem de maioria simples. O 
primeiro projeto já foi relatado – ao qual me referi – 
pelo Senador Raupp, e o segundo pelo Senador Jarbas 
Vasconcelos. Por que não pinçar alguns projetos, como 
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esse, simples, cuja aprovação traria enorme desafogo, 
enorme aperfeiçoamento para o nosso sistema políti-
co? Não, a Presidente não está interessada nisso. Ela 
está interessada em fazer campanha eleitoral anteci-
pada, a pretexto de plebiscito sobre reforma política, 
e com isso tapar o sol com a peneira, esconder, varrer 
para baixo do tapete as mazelas do seu Governo, que 
suscitaram, em grande parte, as manifestações que 
sacudiram o País.

Portanto, Sr. Presidente, venho à tribuna hoje, 
depois de ter assistido ao desencadeamento de uma 
operação de guerra no Palácio do Planalto, mobili-
zando dois Ministros, mobilizando o Vice-Presidente 
da República, a Presidente numa atividade frenética, 
consultando juízes do Tribunal Superior Eleitoral, numa 
atividade que teria mais utilidade para o povo brasileiro 
se ela se dedicasse, por exemplo, a resolver problemas 
mais banais, como acabar com a burocracia infernal, 
que impede o surgimento de empresas, que dificulta 
o surgimento de empresas no Brasil. Mas não, numa 
atividade frenética para a organização do plebiscito, 
esquecendo a Presidente da República que a orga-
nização de plebiscito e referendo são competências 
do Congresso Nacional, competências exclusivas do 
Congresso Nacional. E o que me espanta é que o Pre-
sidente do Senado e o Presidente da Câmara assistam 
a essa operação, a essa enorme mobilização. A Presi-
dente, inclusive generosamente, se dispõe a oferecer 
a pauta do referendo para o Congresso exercer uma 
atividade que é própria dele, Congresso. 

Que a Presidente cuidasse melhor dos assuntos 
que são próprios da Presidência da República e que 
o Congresso encontrasse os caminhos para fazer a 
reforma política possível neste momento, que encon-
trasse maioria suficiente de votos para aprová-la, se-
gundo os critérios da democracia representativa. E, se 
porventura, fizéssemos uma reforma de maior monta, 
não há dúvida nenhuma, Sr. Presidente, que seria o 
caso de promover-se uma consulta popular, mas, aí, 
sob a forma de um referendo, que seria o mecanismo 
de consulta previsto na Constituição mais adequado 
para questões complexas dessa natureza. 

O resto é conversa fiada, e, em conversa fiada, 
a oposição não vai embarcar.

Muito obrigado.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Aloysio, e convi-
do para fazer uso da palavra o Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Senador Jorge Viana, eu recebi agora um tele-
fonema do Rio de Janeiro, da Graziella Baggio, que é 

a líder dos aposentados e pensionistas do Aerus. Eles 
acabam, homens e mulheres de 70 anos, 80 anos, de 
ocupar o Instituto Aerus, no Rio de Janeiro, na busca 
de um canal de negociação, de entendimento, que 
resolva essa questão, que envolve em torno de 10 
mil aposentados e 10 mil trabalhadores, que ficaram 
também sem salários, a partir do momento em que a 
Varig, enfim, acabou decretando falência. 

Sabemos que isso é dívida de governos anterio-
res. A ação está, inclusive, no Supremo Tribunal Fe-
deral, com um parecer já favorável aos trabalhadores. 
Houve um pedido de vista, por parte do Presidente do 
Supremo Tribunal, e os trabalhadores, os dirigentes 
que estão lá, no Instituto Aerus, ocupando-o, neste 
momento, decidiram que não vão sair daquele espaço 
sem que haja uma negociação, quer seja no Supremo, 
quer seja no Executivo. 

Lamento o fato de esses homens de cabelos 
brancos e mulheres do Aerus tomarem essa medida 
desesperadora, porque, infelizmente, a partir do mo-
mento em que o Presidente do Supremo Tribunal Fe-
deral pediu vista do processo, cuja votação já estava 
assegurada naquele dia e que resolveria a questão, 
entrou-se novamente num impasse. 

Então, a posição desses idosos, de desespero, é 
abrir um canal de negociação com o Executivo e com 
o próprio Judiciário, na busca de solução que permita 
a eles receber os seus vencimentos, já que homens e 
mulheres que ganhavam em torno de R$8 mil, R$10 
mil estão ganhando hoje um salário mínimo, ou até 
menos, e, a partir do fim do mês de julho, passarão a 
receber zero.

É um gesto desesperado na busca de soluções. 
Quero também, Sr. Presidente, deixar registrado 

hoje, nos Anais da Casa, a carta que eu recebi dos 
ouvidores do Ministério Público aos movimentos que 
estão acontecendo no País. 

Sr. Presidente, estive reunido com o Presidente 
do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Pú-
blico dos Estados e da União, Procurador da Justiça 
José Valdo Silva, que estava acompanhado de nove 
integrantes da sua diretoria, ouvidores do Ministério 
Público do Acre, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, 
Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Espírito 
Santo, Roraima e Ceará.

Primeiro, eles agradeceram por eu ter lido aqui, 
na tribuna, há mais de um mês, o manifesto do Minis-
tério Público contra a PEC nº 37. Ao mesmo tempo me 
entregaram esse outro documento, que eles fizeram 
ontem, dirigido à Nação.

O Ministério Público diz que está ao lado do Par-
lamento na construção de uma agenda positiva para 
o País, uma vez que – entendem eles – é de suma 
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importância o fortalecimento da política e da própria 
democracia. Agora, precisamos mais do que nunca 
fortalecer esse espaço democrático, pois só assim te-
remos uma democracia forte e pulsante, sem as quais 
nossas instituições – e aqui eles dizem – e o Ministério 
Público não terão razão de existir, se não estivermos 
em plena democracia. 

Mas, enfim, vou ler a carta. Eles me entregaram a 
carta com o título “A carta dos ouvidores do Ministério 
Público aos manifestantes”. 

Em nome deles, Sr. Presidente, peço que esta 
carta fique nos Anais da Casa e passo a lê-la:

Senhores e senhoras destas pulsantes mani-
festações que fizeram acordar o gigante popu-
lar que há muito estava adormecido, louvamos 
esta vivaz demonstração de disposição, de 
participação na gestão pública, não apenas no 
que permite ao orçamento e à eficiência de sua 
utilização, mas, sobretudo, pela disposição de 
afirmar que estamos amadurecidos em pau-
tar uma política que seja, antes de tudo, uma 
ressonância dos anseios do povo. 
Como todos sabem, o Ministério Público é 
grande, forte e atuante graças às suas novas 
atribuições que lhe foram conferidas pelos 
Constituintes de 1988.
Lá, fizeram construir um Ministério Público com 
atribuição para a defesa dos Direitos Funda-
mentais, da legalidade e da democracia, fun-
ções que honram a todos nós, razão pela qual 
nos empenhamos todos os dias para sermos 
dignos da missão que nos foi confiada.
[Dizem eles] Como Ouvidores do Ministério 
Público, somos duplamente encarregados de 
sermos os defensores dos anseios populares, 
pois é através da manifestação de cada cidadão 
que fazemos observar a defesa dos Direitos, a 
observância da Lei e a punição dos criminosos. 
Desta forma, queremos nos solidarizar com 
cada manifestante que levantou sua voz para 
que ela definitivamente fosse ouvida. No en-
tanto, se nos permitem [dizem aqui os mem-
bros do Ministério Público] e como cada um 
já concretamente demonstrou, é preciso que 
apontemos que os atos de vandalismo não 
refletem a legítima participação popular de-
monstrada em cada manifestação que flores-
ceu em nosso país.
Nós, Ouvidores [públicos], lutamos para que 
o Ministério Público não apenas tenha diutur-
namente suas portas abertas para o cidadão, 
mas nos adiantamos para convidá-lo a entrar 
na casa [da cidadania]. Tanto é que estamos 

também em luta para que as Ouvidorias sejam 
fortalecidas, razão pela qual agradecemos a 
demonstração de apoio para que a participa-
ção popular seja uma regra [permanente] em 
nosso país.
Temos muita coisa em comum. Nós do Mi-
nistério Público também somos apartidários, 
mas igualmente não somos contra os partidos. 
[Repito o que diz o Ministério Público] Nós do 
Ministério Público somos apartidários, mas 
igualmente não somos contra os partidos. Afi-
nal, a democracia brasileira é representativa, e 
é através dos partidos que construímos nossa 
democracia quando elegemos nossos políticos. 
Assim, devemos ter o cuidado em não permitir 
que a política seja criminalizada, pois sem ela 
não haverá Direito, nem democracia, e sem 
eles nossas Instituições ruirão. Sem eles nosso 
Ministério Público se esvazia.
Portanto, defendamos nossa política, apesar 
de sempre lutarmos por sua melhoria. [Esse 
é o nosso papel.]
Mas, para tal, imperiosa é nossa luta por par-
ticipação popular, pois um povo só é soberano 
se sua voz for concretamente ouvida e seus 
anseios efetivados.
Nossas vozes ecoarão e serão plenamente 
ouvidas.
Lembremo-nos de Euclides da Cunha que, 
narrando o flagelo da guerra de Canudos, em 
Os Sertões, apontou que o nordestino era, 
antes de tudo, um forte. 
Mas, nessa densa afirmação, ousamos dizer 
que ele apontava que sua fortaleza estava 
na constante luta por uma vida melhor; que, 
mesmo apartado da justiça, redobrava forças 
para que ela fosse realizada; que, mesmo sem 
a presença do Estado e de suas Instituições, 
irresignado, perseverava para construí-los. 
Agora, vemos não apenas nordestinos, mas 
todos os brasileiros que, como um impávido 
colosso, reafirmam que o povo é o soberano 
na democracia e deve ser sempre ouvido [for-
talecendo o Estado democrático de direito].
Defendamos nossa democracia; fortaleçamos o 
Direito na concretização dos direitos humanos 
fundamentais; defendamos nossas Instituições 
cobrando-lhes a concretização de suas finalida-
des constitucionais; defendamos nossa política 
e continuemos a exigir seu aperfeiçoamento, 
pois sem eles nossa vida social se apaga, e 
apenas a violência e o medo terão lugar.
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Somos duzentos milhões em ação, pra fren-
te Brasil, louvemos nosso povo! [Louvemos a 
democracia.]

Sr. Presidente, essa é a carta dos ouvidores do 
Ministério Público aos manifestantes, pedindo respeito 
à democracia e não à violência.

Sr. Presidente, quero também fazer um registro 
sobre a importância da pauta positiva aqui no Con-
gresso Nacional. Quero dizer que tenho recebido uma 
verdadeira avalanche de mensagens via correio eletrô-
nico, Facebook, Twitter, telefone, cartas, para que sejam 
incluídos na pauta positiva do Congresso, na agenda 
prioritária do Senado e da Câmara, vários projetos 
de interesse de milhões de brasileiros que não estão 
sendo levados em conta ainda. Mas reconhecem eles 
que estamos avançando.

O interessante das mensagens que recebo é que 
nenhuma faz crítica ao que foi anunciado aqui no ple-
nário ou pelo Executivo. Pelo contrário, cumprimentam 
a atitude. Destacam, por exemplo, o projeto do Senador 
Renan Calheiros sobre o passe livre para estudantes.

E aí, Sr. Presidente, faço um aparte ao dizer a V. 
Exª que lá no Rio Grande do Sul, o Governador Tarso 
Genro, minutos atrás, anunciou que vai garantir o pas-
se livre para todos os estudantes gaúchos, a partir do 
mês de agosto. Meus cumprimentos ao Governador 
Tarso Genro por essa posição.

Sr. Presidente, a agenda positiva que aqui co-
mento, que o Executivo está fazendo, que o Legislati-
vo está fazendo, tudo dentro do seu limite, numa visão 
republicana, entendo que deve avançar. Deve avançar, 
por exemplo, com o fim do fator previdenciário, que já 
está nas ruas; com um olhar carinhoso para a questão 
do Aerus, que aqui eu comentava e que lá em Porto 
Alegre estão nas ruas também, exigindo uma solução; 
com reajustes reais para aposentados e pensionistas. 
Vamos avançar aqui na discussão do Projeto da Desa-
posentadoria, que já está na última instância do Supre-
mo, reconhecendo isso como direito; vamos avançar 
no debate da redução da jornada de trabalho para 40 
horas semanais, sem redução de salário; vamos votar 
de forma definitiva o fim do voto secreto no Congresso 
Nacional em todas as situações; vamos, por fim, votar 
o Estatuto da Juventude, o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, a taxação das grandes fortunas, candi-
daturas avulsas, como já disse uma vez e apresentei 
projeto nesse sentido há mais de 10 anos, o combate 
à corrupção – e aí o exemplo foi dado ontem.

Sr. Presidente, dos assuntos que aqui comentei 
nenhum é novidade. Já existem inúmeros projetos tra-
mitando aqui na Casa. Portanto, as mensagens que 
tenho recebido com temas e sugestões também são 
vozes das ruas.

Por que não aproveitamos este momento demo-
crático, em que o povo está nas ruas, nas praças, e 
não colocamos em votação esses projetos? 

Que exemplo belíssimo, bonito, positivo foi a Câ-
mara ter derrubado, de forma definitiva, a PEC 37! Que 
exemplo positivo foi a Casa aqui ter votado o projeto 
do Senador Pedro Taques, de combate à corrupção!

Creio que é possível. Fizemos muito nos últimos 
quinze dias, mas com certeza podemos fazer muito 
mais.

Sr. Presidente, lembro a todos que, no dia 11 de 
julho, as centrais sindicais e os movimentos sociais 
farão uma grande mobilização nacional, unitária, co-
brando que essa pauta seja implementada.

Sr. Presidente, informo, ainda, que, tanto na Co-
missão de Direitos Humanos como na Comissão de 
Assuntos Sociais, entramos com requerimento com o 
objetivo de que lá sejam debatidos os assuntos que 
estão na pauta aqui do Congresso, com a participação 
dos movimentos sociais.

Quero, ainda, destacar, Sr. Presidente – para 
mim é importante que fique nos Anais da Casa –, 
que, graças à pressão das ruas, ao clamor popular, o 
projeto que define a corrupção como crime hediondo 
foi aprovado. Que bom! Ele vem ao encontro da pauta 
daqueles que estão, aos milhares, caminhando, hoje 
ainda, nas ruas do nosso País. Que bom que esse 
projeto vai combater a corrupção!

Desejo lembrar, Sr. Presidente, que, em 2005, 
apresentei projeto de combate à corrupção. Vejo-me 
contemplado no projeto aprovado hoje. Esse meu pro-
jeto está com a relatoria do Senador Pedro Taques. 
Portanto, tenho certeza, acredito que estamos cami-
nhando bem. O importante para mim foi o projeto ter 
sido aprovado ontem, porque o tema abordado é uma 
prioridade, vem das ruas e sempre foi uma preocu-
pação de todos nós, Senador Valdir Raupp, visto que 
muito desse projeto está em outros projetos que nós 
apresentamos aqui.

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Quando 

digo nós, não sou só eu, mas diversos Senadores e 
Deputados. Ele coloca que o crime de corrupção será 
atacado diretamente como crime hediondo a partir da 
decisão soberana desta Casa.

Deixo aqui, Sr. Presidente, este meu pronuncia-
mento, citando outros projetos. Por exemplo, há mais 
dois de minha autoria, em que digo que o crime con-
tra a seguridade social tem que ser considerado crime 
hediondo; crime contra a saúde tem que ser conside-
rado crime hediondo; crime contra a roubalheira na 
Previdência tem que ser considerado crime hediondo.
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Sr. Presidente, ainda no encerramento da minha 
fala, eu quero dizer que teve início, nesta terça-feira, 
dia 25, o III Congresso da Nova Central Sindical dos 
Trabalhadores, cujo encerramento será nesta sexta-
-feira, dia 28. O encontro está ocorrendo no Centro de 
Treinamento Educacional, da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores da Indústria, localizado em Luziâ-
nia, Goiás. Cerca de 2 mil delegados...

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... de 

entidades filiadas estão lá presentes. Dentre elas, 5 
confederações, 82 federações e aproximadamente 
mais de 1.200 sindicatos, representando o universo 
de mais de 10 milhões de trabalhadores.

O objetivo é debater as 16 teses que integram 
o temário. Grupos de trabalhos vão debater todas as 
teses definidas e apresentá-las à sociedade. Após a 
deliberação, as propostas serão discutidas na plenária 
final e irão para o Plano de Ação da Nova Central para 
os próximos quatro anos. 

As teses debatidas são: seguridade social, desen-
volvimento econômico social com justiça social, meio 
ambiente, reforma agrária, terceirização, segurança 
pública, a Copa do Mundo e seus impactos na vida 
do trabalhador, serviço público, mobilidade urbana, 
transporte, educação, saúde e segurança no trabalho, 
combate a todo tipo de discriminação, e a luta perma-
nente contra o fator previdenciário, como também, Sr. 
Presidente, a luta pelas 40 horas.

V. Exª não estava aqui, Senador Renan Calhei-
ros, mas eu disse que, entre as milhares e milhares de 
correspondências que venho recebendo, fala-se princi-
palmente do seu projeto, que garante transporte gratui-
to para os estudantes do nosso País. O entusiasmo é 
tanto – anunciei aqui e repito agora – que o Governador 
Tarso Genro anunciou que, a partir de 1º de agosto, no 
Rio Grande do Sul, o transporte para estudantes será 
gratuito. Exatamente igual ao projeto que V. Exª...

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

tou, mas aí, claro, é de responsabilidade do governo do 
Estado esse espaço gratuito para o nosso estudante.

Quero dizer também, Sr. Presidente, que hoje es-
tarei no evento da Nova Central, avalizado por V. Exª, 
representando o Senado da República. Falarei lá de 
tudo aquilo que fizemos nos últimos dias, correspon-
dendo à expectativa das ruas. 

Na figura do histórico Presidente da Nova Central 
Sindical e da CNTI, José Calixto Ramos, eu aqui cum-
primento todos os delegados que estão participando 
desse congresso. 

Finalizo, Sr. Presidente, dizendo que é com satis-
fação que darei posse, hoje à noite, ao Presidente da 

Nova Central, José Calixto Ramos; ao Vice-Presidente 
Omar José Gomes, ao Vice-Presidente José Reginaldo 
Inácio, ao Vice-Presidente Heiler Alves Rocha, ao Vice-
-Presidente Francisco Chagas Costa, ao Vice-Presiden-
te Antônio Diogo dos Santos Filho, ao Vice-Presidente: 
Norton Ribeiro Hummel, ao Vice-Presidente Paulo Gua-
dalupe de Siqueira, ao Vice-Presidente Eduardo Bueno 
de Camargo, ao Vice-Presidente Sérgio Augusto Jury 
Arnoud, ao Vice-Presidente Erivan Correa de Oliveira. 

Por fim, em nome do...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... Diretor 

Secretário-Geral Moacyr Roberto Tesch, cumprimento 
todos os que vão assumir e os que estão saindo da 
direção da Nova Central Sindical. 

Todos os diretores, secretários, suplentes, que 
aqui deixo os nomes, Sr. Presidente, para que fique 
registrada, nos Anais da Casa, toda a composição da 
diretoria da Nova Central Sindical.

Por fim, Sr. Presidente, eu que aguardei até esta 
hora a chegada de V. Exª – porque sei que estava em 
reunião de Líderes – e fiz questão de ajudar a manter a 
sessão viva como está, inúmeros Senadores usaram a 
tribuna, se V. Exª permitir, vou ler o meu último registro.

Quero só dizer que recebi convite da Associação 
Sol do Sul, da cidade de Paris, França para palestrar, 
lá na França, sobre o Estatuto...

(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – O Esta-

tuto da Igualdade Racial, que nós aqui aprovamos, o 
Estatuto do Idoso, que nós aqui aprovamos, o Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, que nós aqui aprovamos, 
a nova política de salário mínimo, que nós aqui apro-
vamos, e também sobre a situação dos idosos na ótica 
da Previdência Social.

Infelizmente, por questão de agenda e por com-
promissos aqui no Brasil, não irei à França. Ficarei aqui 
porque entendo que, neste momento, é obrigação de 
todos nós acompanharmos o que está acontecendo 
nas ruas do nosso País. Mas mandarei um documento 
a eles dizendo que todas as políticas públicas, entre 
aquelas do Executivo e aquelas por nós todos discuti-
das, garantem direitos a milhões de brasileiros.

Também direi que queremos avançar mais, claro, 
e que as mobilizações são para melhorias na saúde, 
na educação, na segurança, no transporte, na previ-
dência e em outras áreas.

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

Presidente, termino dizendo que a Associação Sol do 
Sul solicitou que o filme Raça, que conta a história da 
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aprovação do Estatuto da Igualdade Racial aqui no Con-
gresso, seja transmitido em Paris. Assim acontecerá.

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Já há 

uma equipe que exibirá o filme, que é uma produção 
de Joel Zito, naquele evento, em Paris.

Sr. Presidente, terminei. Enfim, terminei. Só peço 
a V. Exª que considere na íntegra. Sei que V. Exª rece-
beu hoje a UNE, e um dos apelos é o Estatuto da Ju-
ventude. Sei que V. Exª está com esse compromisso...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria, mais uma vez, agradecer 
ao reiterado apoio que V. Exª tem dado ao projeto do 
passe livre para estudante regularmente matriculado 
e com frequência comprovada.

Quero, com muita satisfação, agradecer a iniciativa 
do Governador Tarso Genro, que V. Exª reproduz agora 
na tribuna. Quero, com muita satisfação, comunicar à 
Casa que hoje recebemos um telefonema do Governador 
do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. E o Gover-
nador do Estado de Goiás, Marconi Perillo, já aprovou 
a implantação do passe livre em 20 cidades. De modo 
que, sem dúvida alguma, essa questão vai evoluir. Há 
uma definição prévia da receita, da sustentação finan-
ceira do passe livre. E é muito importante que o Sena-
do Federal, que o Congresso Nacional como um todo, 
possa contribuir com a solução desse problema que 
tem mobilizado grande parte da população brasileira.

Muito obrigado, Senador Paulo Paim.
E a boa notícia: nós estamos mandando, hoje 

mesmo, o Estatuto da Juventude para a Câmara dos 
Deputados. Porque foi retirado o recurso e, a partir da 
retirada do recurso, nós estamos mandando o Estatuto 
para a Câmara dos Deputados. Nós, ontem, tivemos 
um encontro com uma representação de jovens, com 
o Senador Walter, com vários Senadores, inclusive 
com V. Exª, e essa é uma boa notícia que quero dar à 
juventude brasileira e ao povo brasileiro como um todo.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do mi-
crofone.) – Sr. Presidente, me permita… Me permita, 
Sr. Presidente, V. Exª me deu mais um minuto pelo que 
eu percebi lá. Essa é uma forma de pedir um minuto.

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu acho 

que é a melhor notícia do dia de hoje, além de que a CCJ 
aprovou também a PEC de combate ao trabalho escra-
vo, que está sendo remetida agora para este plenário.

Eu queria, Senador Renan Calheiros, se V. Exª 
me permitir, dizer que essa é a melhor notícia; e a outra 
notícia, estou reafirmando, é a CCJ ter aprovado tam-
bém a PEC do trabalho escravo, que agora vem para 

o plenário. E vamos votar rapidamente porque há um 
amplo acordo sobre o tema. E vamos ter aí uma comis-
são que vai regulamentar algumas preocupações sobre 
o que é o trabalho escravo. São duas belas notícias.

Mas em relação à questão da juventude, em que 
tenho insistido tanto com V. Exª, permita-me terminar 
o meu pronunciamento dando uma salva de palmas 
ao Senado da República. Nem que eu bata sozinho, 
eu vou bater as palmas. (Palmas.)

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, estive reunido com o presidente do Conse-
lho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público dos 
Estados e da União (CNOMP), Procurador de Justiça 
José Valdo Silva, que estava acompanhado de nove 
integrantes da diretoria:

Ouvidores do Ministério Público do Acre, Distrito 
Federal, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São 
Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Roraima e Ceará. 
Eles agradeceram a leitura que fiz aqui na Tribuna do 
manifesto contra a PEC 37.

Conforme os Ouvidores, “O Ministério Público está 
ao lado do Parlamento na construção de uma agenda 
positiva para o Brasil, uma vez que entendemos de suma 
importância que nossa política, agora, precisa ser forta-
lecida mais do que nunca, pois só assim teremos uma 
democracia forte e pulsante, sem os quais nossas Ins-
tituições, e aqui incluo o Ministério Público, soçobrarão.

Sr. Presidente, eles me entregaram a “Carta dos 
Ouvidores do Ministério Público aos Manifestantes”. Em 
nome deles, senhor Presidente, peço que esse texto 
seja registrado nos anais desta Casa.

CARTA DOS OUVIDORES DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO AOS MANIFESTANTES
“Senhores e Senhoras destas pulsantes ma-
nifestações que fizeram acordar o gigante po-
pular que há muito estava adormecido.
Louvamos esta vivaz demonstração de dispo-
sição de participação na gestão pública, não 
apenas no que pertine ao orçamento e à efici-
ência de sua utilização, mas, sobretudo, pela 
disposição de afirmar que estamos amadure-
cidos em pautar uma política que seja, antes 
de tudo, uma ressonância dos anseios do povo.
Como todos sabem, o Ministério Público é grande, 
forte e atuante graças às suas novas atribuições 
que lhe foram conferidas pelos constituintes ao 
darem vida à nossa Constituição Cidadã de 1988.
Lá, fizeram construir um Ministério Público com 
atribuição para a defesa dos Direitos Funda-
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mentais, da legalidade e da democracia, fun-
ções que honram a todos nós, razão pela qual 
nos empenhamos todos os dias para sermos 
dignos da missão que nos foi confiada.
Como Ouvidores do Ministério Público, somos 
duplamente encarregados de sermos os de-
fensores dos anseios populares, pois é através 
da manifestação de cada cidadão que fazemos 
observar a defesa dos Direitos, a observância 
da Lei e a punição dos criminosos.
Desta forma, queremos nos solidarizar com 
cada manifestante que levantou sua voz para 
que ela definitivamente fosse ouvida. No entanto, 
se nos permitem e como cada um já concreta-
mente demonstrou, é preciso que apontemos 
que os atos de vandalismo não refletem a le-
gítima participação popular demonstrada em 
cada manifestação que floresceu em nosso país.
Nós, Ouvidores, lutamos para que o Ministério 
Público não apenas tenha diuturnamente suas 
portas abertas para o cidadão, mas nos adianta-
mos para convidá-lo a entrar na casa do cidadão.
Tanto é que estamos também em luta para que 
as Ouvidorias sejam fortalecidas, razão pela 
qual agradecemos a demonstração de apoio 
para que a participação popular seja uma re-
gra em nosso país.
Temos muita coisa em comum. Nós do Minis-
tério Público também somos apartidários, mas 
igualmente não somos contra os partidos. Afi-
nal, a democracia brasileira é representativa, e 
é através dos partidos que construímos nossa 
democracia quando elegemos nossos políticos.
Assim, devemos ter o cuidado em não permitir 
que a política seja criminalizada, pois sem ela 
não haverá Direito, nem democracia, e sem 
eles nossas Instituições ruirão. Sem eles nosso 
Ministério Público se esvazia.
Portanto, defendamos nossa política, apesar 
de sempre lutarmos por sua melhoria.
Mas, para tal, imperiosa é nossa luta por par-
ticipação popular, pois um povo só é soberano 
se sua voz for concretamente ouvida e seus 
anseios efetivados.
Nossas vozes ecoarão e serão plenamente 
ouvidas.
Lembremo-nos de Euclides da Cunha que, 
narrando o flagelo da guerra de Canudos, em 
Os Sertões, apontou que o nordestino era, 
antes de tudo, um forte.
Mas, nessa densa afirmação, ousamos dizer 
que ele apontava que sua fortaleza estava 
na constante luta por uma vida melhor; que, 

mesmo apartado da justiça, redobrava forças 
para que ela fosse realizada; que, mesmo sem 
a presença do Estado e de suas Instituições, 
irresignado, perseverava para construí-los.
Agora, vemos não apenas nordestinos, mas 
todos os brasileiros que, como um impávido 
colosso, reafirmam que o povo é o soberano 
na democracia e deve ser sempre ouvido.
Defendamos nossa democracia;
fortaleçamos o Direito na concretização dos di-
reitos humanos fundamentais; defendamos nos-
sas Instituições cobrando-lhes a concretização 
de suas finalidades constitucionais; defendamos 
nossa política e continuemos a exigir seu aper-
feiçoamento, pois sem eles nossa vida social se 
apaga, e apenas a violência e o medo terão lugar.
Somos duzentos milhos em ação, pra frente 
Brasil, louvemos nosso povo!”

Essa foi senhor Presidente, a “Carta dos Ouvido-
res do Ministério Público aos Manifestantes”.

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

mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, eu tenho recebido uma verdadeira avalanche de 
mensagens via correio eletrônico, facebook, twitter e tele-
fone pedindo para que sejam incluídos na pauta positiva 
do Congresso Nacional, na agenda prioritária do Senado 
e da Câmara, vários projetos de interesse de milhões de 
brasileiros que não estão sendo levados em conta.

O interessante dessas mensagens é que nenhuma 
faz crítica ao que foi anunciado, aqui mesmo no plená-
rio, pelo contrário, parabenizam a atitude, destacam o 
projeto do senador Renan Calheiros sobre o passe livre 
para estudantes e pedem a ampliação dessa agenda 
positiva, que ela tenha mais alcance, com mais olhar 
cidadão, que aumente o enfoque republicano, como, por 
exemplo: o fim do fator previdenciário, reajustes reais 
para aposentados e pensionistas, desaposentadoria, re-
dução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, 
sem redução salarial, fim do voto secreto no Congresso 
Nacional em todas as situações Estatuto da Juventu-
de, Estatuto da Pessoa com Deficiência, taxação das 
grandes fortunas, candidatura avulsa como já existe em 
muitos países, combate ao colarinho branco.

Senhor Presidente, esses assuntos que eu citei, 
não são novidades, já existem projetos tramitando há 
muitos anos. Portanto, essas mensagens que tenho 
recebido com esses temas, com essas sugestões, 
também são vozes das ruas.

Porque não aproveitamos esse momento demo-
crático, que o povo voltou às ruas, às praças, e não 
colocamos em votação esses projetos. Temos o exem-
plo da PEC 37 que foi derrubada...
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Creio que é possível. Nós podemos fazer um es-
forço nesse sentido.

Senhoras e senhores. Lembro que dia 11 de ju-
lho as centrais sindicais e os movimentos sociais farão 
atos nacionais unitários cobrando o Congresso Nacio-
nal sobre esses temas.

Senhor Presidente, para finalizar informo que reali-
zar audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS) para analisar as manifestações que estão ocor-
rendo em todo o país, na ótica dos movimentos sociais.

Da mesma forma vamos realizar na Comissão 
de Direitos Humanos outra audiência para analisar as 
manifestações na ótica da juventude brasileira.

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

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, quero hoje destacar que graças a pressão 
das ruas, ao clamor popular, o projeto que define a cor-
rupção como crime hediondo foi aprovado no Senado.

Vem ao encontro da pauta de reivindicações das 
manifestações que vem ocorrendo nesses últimos dias: 
o combate à corrupção!

Desejo lembrar que, em 2005 apresentei projeto 
de combate à corrupção, Até hoje ele não foi votado.

O Projeto de Lei do Senado n° 209 de 2005, tor-
na insuscetíveis de fiança e de liberdade provisória os 
crimes de corrupção ativa e passiva, e cuja Relatoria 
está com o Senador Pedro Taques.

Portanto, tenho certeza, acredito, que agora vai, 
o projeto andará mais rápido!

No projeto aprovado ontem, o importante para mim 
é o tema abordado, que é uma prioridade que “vem das 
ruas” e sempre foi uma preocupação de meu mandato, 
visto que tem muitas coincidências e semelhanças com 
meu texto de 2005, onde coloco que o crime de corrupção 
é tal que retira de milhões de brasileiros a satisfação de 
necessidades vitais básicas, a materialização de direitos 
de seguridade social, de ensino fundamental, de saúde 
pública, entre tantas outras coisas que ficam prejudicadas 
com esse tipo de prática obscura e desprezível, então, 
sinto-me contemplado com a aprovação do Projeto do 
Senador Pedro Taques que também prevê a corrupção 
ativa e passiva como crime hediondo.

Agora, com a aprovação dos meus projetos, como 
o PLS 20.9 de 2005 e os outros dois mais recentemente 
apresentados, o PLS 363/2012 e o PLS 372/2012, ambos 
com a Relatoria do Senador Pedro Taques, que tratam de 
incluir no rol dos crimes hediondos os crimes de forma-
ção de quadrilha, corrupção passiva e ativa, peculato, e 
os crimes contra licitações, quando a prática estiver re-
lacionada com contratos, programas e ações, nas áreas 
da Previdência Social e referentes à Seguridade Social;

... garantirão mais recursos para a saúde, assis-
tência social e Previdência Social.

Por fim, estes projetos de lei vem para tornar mais 
rígida a punição desses agentes públicos que traem 
a nação brasileira, mostram desprezo pelo cidadão 
comum e depois se escondem.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUN-
CIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, 
do Regimento Interno.)

Matéria referida:
As recentes manifestações mostraram que a de-

mocracia brasileira está amadurecendo. O povo foi às 
ruas e mostrou toda a sua indignação: cantou, gritou e 
exigiu melhorias no transporte, na saúde, na educação, 
na segurança, contra a corrupção. A nossa juventude 
escolheu as cores da nova aquarela brasileira. Já os 
atos de vandalismo foram realizados por gente infiltra-
da para desmoralizar o movimento.

No inicio dos anos 80 nós saímos de Canoas, do 
Sindicato dos Metalúrgicos, em uma marcha até o Pa-
lácio Piratini, em Porto Alegre. Um percurso de 20 qui-
lômetros. Éramos dois mil “indignados” e chegamos lá 
com mais de 20 mil pessoas, entoando o hino nacional. 
Pedíamos o fim da ditadura, mais empregos, aumentos 
salariais, melhores condições de vida para a nossa gente.

É bom ver que as nossas bandeiras históricas es-
tão indo para a pauta: fim do voto secreto no Congresso 
Nacional, combate ao colarinho branco e a corrupção, 
taxação das grandes fortunas, candidaturas avulsas, 
transporte público de qualidade e gratuito, fim do fator pre-
videnciário e reajustes dos aposentados, Apresentamos 
todos esses projetos durante as duas últimas décadas.

Agora temos que avançar mais. Queremos a re-
dução da jornada de trabalho, sem redução salarial, a 
aprovação dos estatutos da Pessoa com Deficiência e 
da Juventude. Queremos 75% dos royalties do petróleo 
para educação e 25% para a saúde. Queremos 10% 
do PIB para a educação. Lutamos para que 10% das 
receitas da União sejam investidos na saúde, confor-
me defendemos na regulamentação da Emenda 29.

Meus amigos e minhas amigas, Nós sempre de-
fendemos que “A praça é do povo, como o céu é do 
condor”, palavras do poeta Castro Alves. Já alcança-
mos muitas vitórias sociais, e tudo com muita pressão, 
com a nossa gente rufando seus tambores e exigindo 
o cumprimento da Constituição Cidadã de 1988. Direi-
tos só são alcançados com muito luta, suor e lágrimas.

Um grande abraço, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
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Senadores, teve início na terça-feira, dia 25, o 3o Con-
gresso da Nova Central Sindical dos Trabalhadores 
(NCST). O encerramento é amanhã, sexta-feira (28).

O encontro está ocorrendo no Centro de Treina-
mento Educacional (CTE), da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Indústria (CNTI), localizado na 
cidade de Luziânia, Goiás.

Mais de 1.500 delegados de entidades filiadas es-
tão presentes. Dentre elas: 5 confederações, 82 federa-
ções e aproximadamente 1100 sindicatos representando 
um universo de mais de 10 milhões de trabalhadores,

O objetivo é debater as dezesseis teses que inte-
gram o temário. Grupos de trabalhos debaterão todas 
as teses definidas e as propostas de cada tema ou sub-
temas serão debatidas e deliberadas nesses grupos.

Após a deliberação, as propostas serão encami-
nhadas à plenária final e irão constituir o novo plano 
de ação da Nova Central para os próximos 4 anos.

As teses debatias são as seguintes: seguridade 
social, desenvolvimento econômico com justiça social, 
meio ambiente, reforma agrária, terceirização, segu-
rança pública, copa do mundo e seus impactos na vida 
dos trabalhadores, serviço público, mobilidade urbana 
e transporte, educação, saúde e segurança no traba-
lho, combate ao racismo e discriminação, entre outros.

Sr. Presidente, eu estarei presente no evento hoje 
à noite, quando tomará posse a nova diretoria da NCST.

Na figura histórica do meu amigo e presidente 
José Calixto Ramos eu quero desejar vida longa a todos 
os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e do mundo.

Para finalizar, senhor Presidente, deixo registrado 
aqui para os anais do Senado, o nome de todos que 
compõem a nova direção da NCST.

Diretoria Executiva Efetiva:
Presidente José Calixto Ramos;
1º Vice-Presidente – Ornar José Gomes;
Vice-Presidente – José Reginaldo Inácio;
Vice-Presidente – Heiler Alves Rocha;
Vice-Presidente – Francisco Chagas Costa;
Vice-Presidente – Antônio Diogo dos Santos Filho;
Vice-Presidente – Norton Ribeiro Hummel;
Vice-Presidente – Paulo Guadalupe de Siqueira;
Vice-Presidente – Arthur Bueno de Camargo;
Vice-Presidente – Sérgio Augusto Jury Arnoud;
Vice-Presidente – Erivan Corrêa de Oliveira;
Diretor Secretário Geral – Moacyr Roberto Tes-

ch Auersvald
Diretor Secretário Adjunto – Wilson Pereira;
Diretor de Finanças – João Domingos Gomes 

dos Santos;
Diretor de Finanças Adjunto – Fernando Antônio 

Borges de Souza;

Diretor de Organização Sindical – Geraldo Ran-
thum;

Diretor de Relações Institucionais – José Alves 
do Couto Filho;

Diretor de Relações Internacionais – Mauro Zica 
Júnior;

Diretor de Comunicação Social – Hely Aires da 
Silva;

Diretor de Assuntos Jurídicos – Francisco Cala-
sans Lacerda;

Diretor de Assuntos Parlamentares – Luiz Gon-
zaga de Negreiros;

Diretor de Organização Política – Fernando An-
tônio Bandeira;

Diretor de Assuntos Trabalhista – Luís Antônio 
Festino;

Diretor de Segurança e Saúde no Trabalho – Jai-
ro José da Silva;

Diretor de Assuntos Econômicos – Marcelino 
Antônio Alexandre;

Diretor de Seguridade Social, Aposentados e Pen-
sionistas e Idosos – Celso Amaral de Miranda Pimenta;

Diretor de Assuntos da Mulher – Sônia Maria 
Zerino Silva;

Diretoria da Infância, Adolescência e Juventude 
– Geraldo Gonçalves de Oliveira Filho;

Diretor de Educação e Cultura – Oswaldo Au-
gusto de Barros;

Diretor de Formação Sindical e Qualificação Pro-
fissional – Sebastião Soares da Silva;

Diretor de Assuntos de Cooperativismo e Econo-
mia Solidária – Ledja Austrilino Silva;

Diretor de Assuntos de Turismo, Desportos e La-
zer – Jachson Sena Marques.

Membros Titulares Do Conselho Fiscal:
Braulino Sena Leite;
Damázio Morais de Sena; e
Vera Leda Ferreira de Morais.
Secretários nacionais titulares:
Secretário Nacional do Plano dos Trabalhadores 

Na Indústria: Jorge Mário de Souza;
Secretário nacional do plano dos trabalhadores 

em transportes: Jaime Bueno Aguiar;
Secretário Nacional do Plano dos Trabalhadores 

em Estabelecimentos de Educação e Cultura: Joaquim 
Domingos Carneiro Neto;

Secretário Nacional do Plano dos Trabalhado-
res em Turismo e Hospitalidade: Luiz Onofre Chaves 
de Brito;

Secretário nacional do plano dos trabalhadores 
nas indústrias da alimentação e afins: Arthur Bueno 
de Camargo Júnior;
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Secretário nacional do plano dos trabalhadores 
na saúde: Paulo Pimentel;

Secretário nacional do plano dos servidores pú-
blicos: Ibrahim Yusef Mahmud Ali;

Secretária nacional de segurança do trabalho e 
saúde ocupacional no serviço público: Cintia Rangel 
Assumpcão;

Secretário nacional do plano dos trabalhadores 
no comércio: Silas Batista da Silva;

Secretário nacional do plano dos trabalhadores 
em empresas de crédito: Crispim Batista Filho;

Secretário nacional do meio ambiente: Jorge 
Daniel dos Santos;

Secretário nacional do plano dos trabalhadores 
em vigilância: Sérgio Luiz da Silva;

Secretário nacional do plano dos trabalhadores 
em segurança pública: Ernani Batista de Lucena;

Secretário nacional da promoção da igualdade 
racial e étnica: Emílio Alves Ferreira Júnior;

Secretário nacional das categorias diferenciadas: 
Wladimir Penha Pereira;

Secretário nacional de direitos humanos: Carlos 
Antônio Ramos Alencar;

Secretário nacional do plano dos trabalhadores 
metalúrgicos: José Adriano Jansen;

Secretário nacional de políticas públicas: Rudney 
Vera de Carvalho;

Secretário nacional de segurança e saúde no 
trabalho: Edson Lima de Menezes;

Secretária nacional do plano de direitos sociais: 
Silmonica Rodrigues da Silva,

Secretário nacional de trabalhadores em trans-
portes aquaviários, aéreos e nos portos: Sebastião 
José da Silva;

Secretário nacional do plano dos trabalhadores 
das profissões liberais: Eugênio Pacelle Dias Simões 
Filho;

Secretário nacional do plano dos trabalhadores 
em empresas de comunicação e publicidade: Renato 
Lúcio Oliveira Lemos;

Secretário nacional dos urbanitários: Gerti José 
Nunes;

Secretário nacional do plano dos trabalhadores 
na agricultura: José Arimateia de Sousa Ancelmo;

Secretário nacional do plano de trabalhadores na 
indústria da pesca: Lindeberg Gomes de Lima;

Secretário nacional dos trabalhadores nas indús-
trias da construção e do mobiliário: Gilberto Batista.

Suplentes da diretoria executiva:
Suplente da Diretoria de Organização Sindical – 

Altamiro Per dona;
Suplente da Diretoria de Relações Institucionais 

– Luís Alberto dos Santos;

Suplente da Diretoria de Relações Internacionais 
– João Nadir Pires;

Suplente da Diretoria de Comunicação Social – 
Nailton Francisco de Souza;

Suplente da Diretoria de Assuntos Jurídicos – 
José Osmir Bertazoni;

Suplente da Diretoria de Assuntos Parlamenta-
res – Jadir Rafael da Silva;

Suplente da Diretoria de Organização Política – 
Maria Helena Santos de Oliveira;

Suplente da Diretoria de Assuntos Trabalhista – 
Antônio Pereira de Amorim;

Suplente da Diretoria de Segurança e Saúde no 
Trabalho – Denilson Pestana da Costa;

Suplente da Diretoria de Assuntos Econômicos 
– Matusalem de Lima;

Suplente da Diretoria de Seguridade Social, Apo-
sentados e Pensionistas e Idosos – Edivaldo Dias 
Cunha;

Suplente da Diretoria de Assuntos da Mulher – 
Maria dos Anjos Mesquita Hellmeister;

Suplente da Diretoria da Infância, Adolescência 
e Juventude -Francisco Rodrigues Corrêa;

Suplente da Diretoria de Educação e Cultura – 
Gleidys Fontenele Castro;

Suplente da Diretoria de Formação Sindical e 
Qualificação Profissional – Amauri Martins de Oliveira;

Suplente da Diretoria de Assuntos de Coopera-
tivismo e Economia Solidária – Carlos Alberto Lovato;

Suplente da Diretoria de Assuntos de Turismo, 
Desportos e Lazer – Roosvelt Dagoberto da Silva.

Membros Suplentes Do Conselho Fiscal:
Antônio de Freitas Tristão;
Fernando Ferreira de Anunciação; e
José Célio de Alvarenga.
Suplentes da secretarias nacionais:
Suplente da secretaria nacional do plano dos tra-

balhadores na indústria: Luiz Lopes de Lima;
Suplente da secretaria nacional do plano dos tra-

balhadores em transportes: – Cátia Aparecida Laurindo;
Suplente da secretaria nacional do plano dos 

trabalhadores em estabelecimentos de educação e 
cultura: – Nelson Calegari;

Suplente da secretaria nacional do plano dos 
trabalhadores em turismo e hospitalidade: – José Ra-
mos Félix da Silva;

Suplente da secretaria nacional do plano dos 
trabalhadores nas indústrias da alimentação e afins: 
Lindomar Francisca Pereira;

Suplente da secretaria nacional do plano dos tra-
balhadores na saúde: Dejamir Souza Soares;

Suplente da secretaria nacional do plano dos 
servidores públicos: Antônio Fernando David Reginato
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Suplente da secretaria nacional de segurança 
do trabalho e saúde ocupacional no serviço público: 
David Vinci;

Suplente da secretaria nacional do plano dos tra-
balhadores no comércio: José Carlos Santana;

Suplente da secretaria nacional do plano dos 
trabalhadroes em empresas de crédito: Alvimar Sil-
veira de Paiva;

Suplente da secretaria nacional do meio ambien-
te: Manuel Januário Filho;

Suplente da secretaria nacional do plano dos tra-
balhadores em vigilância: Maria Goretti Lima Rodrigues;

Suplente da secretaria nacional do plano dos 
trabalhadores em segurança pública: Valério Schet-
tino Valente;

Suplente da secretaria nacional da promoção 
da igualdade racial e étnica: Leilson Gomes Rangel;

Suplente da secretaria nacional das categorias 
diferenciadas: João Batista da Silva;

Suplente da secretaria nacional de direitos hu-
manos: Ana Mendonça Silva;

Suplente da secretaria nacional do plano dos 
trabalhadores metalúrgicos: Ênio Klein;

Suplente da secretaria nacional de políticas pú-
blicas: Aníbal da Silva Lins;

Suplente da secretaria nacional de segurança e 
saúde no trabalho: Neide Aparecida Tameirão Coset;

Suplente da secretaria nacional do plano de di-
reitos sociais: Diones Josefina Sangalli;

Suplente da secretaria nacional de trabalhado-
res em transportes aquaviários, aéreos e nos portos: 
Edivan Mariano da Cruz;

Suplente da secretaria nacional do plano dos 
trabalhadores das profissões liberais: Cláudia Simões 
Rocha Araújo;

Suplente da secretaria nacional do plano dos 
trabalhadores em empresas de comunicação e publi-
cidade: Tamaguara Santos Ferreira;

Suplente da secretaria nacional dos urbanitários: 
Carlos Alberto do Nascimento;

Suplente da secretaria nacional do plano dos tra-
balhadores na agricultura: Francisco Arly Cordeiro Lima;

Suplente da secretaria nacional do plano de traba-
lhadores na indústria da pesca: Divino Marques Braga;

Suplente da secretaria nacional dos trabalha-
dores nas indústrias da construção e do mobiliário: 
Aparecido Luiz

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

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, recebi convite da Associação Sol do Sul, da 
cidade de Paris, França, para palestrar sobre o Estatuto 
da Igualdade Racial e Social (Lei Federal 12.288/2010), 

o Estatuto do Idoso (lei Federal 10.741/2003) e o Esta-
tuto da Pessoa com Deficiência, que está pronto para 
ser votado na Câmara dos Deputados, bem como po-
lítica do salário mínimo e Previdência Social.

Infelizmente, por questões de agenda, não pode-
rei comparecer à capital francesa. Desde já agradeço 
o convite e lembro que os três estatutos aqui citados 
são originários de projetos de nossa autoria.

Sr. Presidente, os estatutos do Idoso, da Igual-
dade Racial e Social e o da Pessoa com Deficiência 
são instrumentos de cidadania.

Eles garantem direitos a milhões de brasileiros: 
acesso à saúde, à educação, à segurança, à habitação, 
ao transporte, aos benefícios da Previdência Social, 
acesso à justiça, aos meios de comunicação, à cultura, 
ao lazer, entre outros.

O que está faltando, no meu entendimento, é o 
povo brasileiro se apropriar desses instrumentos de 
cidadania e exigir o cumprimento dos mesmos por 
parte do governo. Lei é para ser cumprida.

Para finalizar, Srªs e Srs., a Associação Sol do 
Sul, solicita que o filme “Raça” seja exibido em Paris, 
Já encaminhamos essa demanda ao diretor Joel Zito.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o Sr. Jor-
ge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Valdir Raupp.

Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o Sr. 
Valdir Raupp deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, 
Presidente.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pela ordem, eu concedo a palavra ao 
Senador José Pimentel e ao Senador Walter Pinheiro.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
Ordem do Dia de hoje, eu proporia a V. Exª que, do 
Item 11 ao Item 19, nós pudéssemos votar. Já conver-
samos com os Líderes presentes.

O Item 11 trata de um projeto de decreto legisla-
tivo, acordo entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Argentina.

Portanto, é um tema já aprovado na CRE, na Co-
missão de Relações Exteriores, e tem condições de ser 
votado. E os demais são requerimentos de apensamen-
to de projetos ou de tramitação em outras comissões.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu sei que nós to-
dos temos vontade aqui, mas eu queria pedir a V. Exª 
– porque nós assumimos um compromisso ontem e 
adiamos para hoje em virtude, inclusive, até, de se es-
tender, do ponto de vista do tempo, na apreciação das 
duas matérias no dia de ontem – que nós iniciássemos 
imediatamente a Ordem do Dia pelo projeto de ficha 
limpa, uma vez que em relação à proposta de tarifa 
zero para estudantes, ou seja, o passe livre, nós vamos 
votar só a urgência, que é depois da Ordem do Dia.

Então, consequentemente – creio que com a 
concordância efetiva do Plenário –, nós poderíamos 
passar imediatamente a palavra ao relator, para ele 
apresentar o relatório em relação a esse projeto.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não havendo objeção da Casa, nós 
vamos seguir esse roteiro recomendado.

Ordem do Dia...
Antes de começarmos a Ordem do Dia, nós va-

mos ler o requerimento de urgência que foi solicitado 
pelo Senador José Pimentel e pelo Senador Walter 
Pinheiro. (Pausa.)

Nós vamos submeter os requerimentos que es-
tavam na Ordem do Dia para serem preliminarmente 
apreciados.

Em primeiro lugar, nós vamos submeter à Casa 
a urgência do Projeto de Lei nº 248, que institui o Pro-
grama Passe Livre Estudantil de âmbito nacional.

É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os Srs. Senadores que aprovam o re-
querimento...

Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, eu gostaria de propor a V. Exª e ao Plenário que 
esse projeto fosse submetido ao crivo da Comissão 
de Assuntos Econômicos, porque eu entendo que ele 
envolve um volume enorme de recursos e nós não 
temos ainda uma estimativa, pelo menos estimativa – 
quando eu digo “nós” aqui, refiro-me ao Plenário; V. Exª 
seguramente terá. Mas nós não temos uma estimativa 
de quantos estudantes serão beneficiados com isso. 
Portanto, quantos bilhões de reais serão necessários 
para financiar esse passe livre.

Quando é que começarão a fluir esses recursos, 
a partir da exploração do Pré-Sal? Como compatibilizar 
isso com a execução do programa? Tudo isso, Sr. Pre-
sidente, são questões que, no meu entender, devem 
ser submetidas à Comissão de Assuntos Econômicos, 
com a brevidade que o assunto requer.

Eu votaria a urgência, depois de passar pela Co-
missão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria só propor um encaminha-
mento à Casa. É evidente que essa matéria, para ser 
aprovada, precisará – o Senador Aloysio Nunes Fer-
reira tem absoluta razão – ser mais bem instruída, e 
esse debate terá que se fazer a partir desses números, 
dessas projeções, desses levantamentos todos. E as 
comissões terão que dar parecer e fazer o debate em 
plenário em substituição.

Eu queria apenas que nós priorizássemos, apro-
vássemos a urgência. Esse é um projeto que já foi as-
sinado por 90% dos Senadores como coautores e nós 
não o colocaríamos em votação senão quando fizésse-
mos esse debate a partir das informações levantadas.

Essa é a ponderação que eu gostaria de fazer ao 
Senador Aloysio. Como nós ontem ficamos de apreciar 
a urgência, talvez fosse o caso de nós a apreciarmos 
e conversarmos antes, para podermos colocar na Or-
dem do Dia.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, eu não quero debater 
com V. Exª. Não é o caso. Apenas quero dizer, com 
toda lealdade a V. Exª, que eu não estou de acordo.

Esses pareceres proferidos em plenário, nós sa-
bemos como são.

Ontem inclusive, nós vivemos essa experiência 
de um parecer oferecido em plenário, por um dos Se-
nadores mais competentes, mais meticulosos desta 
Casa, que é o Senador Alvaro Dias, que se viu a bra-
ços com um conjunto enorme de processos, sem ter 
tido tempo suficiente para analisá-los em profundidade.

Então, eu penso que seria de todo conveniente, 
no sentido de termos uma boa lei, que a Comissão de 
Assuntos Econômicos tivesse tempo para examinar 
essa matéria, pela importância que ela tem, por ser 
uma forma, inclusive, de prestigiar a iniciativa de V. Exª.

Se V. Exª quiser submeter ao Plenário o requeri-
mento de urgência, ainda assim, eu peço que registre 
o voto contrário da Bancada do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Lido o requerimento, ele será votado 
após a Ordem do Dia. E, para a votação do próprio 
requerimento, nós combinaremos o momento com os 
Líderes partidários.

Eu quero submeter à consideração da Casa o 
requerimento assinado por Líderes partidários, que 
propõe o calendário oficial da votação da proposta de 
emenda à Constituição, assinada em primeiro lugar pelo 
Senador Rodrigo Rollemberg, que amplia os mecanis-
mos de democracia participativa, reduzindo aqueles 
percentuais, e apensa projetos do Senador Randolfe 
Rodrigues e de outros Srs. Senadores.

É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em discussão o requerimento.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu, mais uma vez, não quero ser um desmancha-pra-
zeres, mas matéria que diz respeito a representação, 
que diz respeito a iniciativa parlamentar tem que ser 
analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Eu 
não vou concordar com a urgência. Lamento, mas não 
vou concordar com a urgência dessa matéria, assim 
como não concordo com a urgência do passe livre, sem 
uma audiência da Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg, com a 
palavra V. Exª.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu acabo 
de ouvir a sugestão de V. Exª de submeter calendá-
rio próprio para apreciação da PEC, e a ponderação, 
bastante razoável – entendo –, do Senador Aloysio 
Nunes, de que ela passe antes pela Comissão de 
Constituição e Justiça.

Parece-me, Sr. Presidente, que o Senador Lind-
bergh foi o Relator dessa matéria na CCJ e já estava 
com o parecer pronto; com a ida de S. Exª para a Co-
missão de Assuntos Econômicos, essa matéria seria 
redistribuída para o Senador Cássio Cunha Lima.

Por acordo, as outras propostas de emenda à 
Constituição já foram apensadas. Ontem, assisti aqui 
no plenário ao entendimento do Senador Cássio Cunha 
Lima com o Senador Lindbergh Farias, de que a ma-
téria retornará à Comissão de Constituição e Justiça 
para que seja feito o seu relatório. E também ouvi do 
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, 
Senador Vital do Rêgo, a disposição de colocá-la para 
apreciação da Comissão de Constituição e Justiça, na 
próxima quarta-feira.

Entendo que, talvez, este seja o procedimento 
adequado: apreciamos na quarta-feira, na Comissão 
de Constituição e Justiça; aprovamos o requerimento 
de urgência na Comissão de Constituição e Justiça e, 
em seguida, apreciamos no plenário da Casa. Talvez 
seja o procedimento mais adequado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Então, V. Exª está pedindo a retirada do 
requerimento. O requerimento é assinado por vários 
Líderes partidários.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – Não estou pedindo a retirada; estou consul-
tando os Líderes, informando-os desses entendimen-
tos a que assisti no plenário, entre o Senador Cássio 
Cunha Lima, Senador Lindbergh Farias e Senador Vital 
do Rêgo, se não seria adequado ouvirmos a CCJ, na 
próxima quarta-feira e, em seguida, encaminharmos 
para o Plenário do Senado. Não tenho nenhuma opo-
sição a outro tipo de encaminhamento, mas quero co-
municar isso e consultar os Líderes sobre o caminho 
mais adequado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª e tiramos esse 
requerimento da pauta, para que ele deixe de ser 
apreciado hoje.

Temos outro requerimento, que estabelece um 
calendário especial para a proposta de emenda à 
Constituição que prevê a possibilidade de aplicação a 
membros do Ministério Público de penas de demissão 
e cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, 
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.

É o calendário especial. E este calendário es-
pecial, no mesmo sentido, para juízes; calendário de 
discussão da PEC.

São os seguintes os requerimentos na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Quero dizer aos Srs. Senadores que 
tivemos uma contestação, inclusive, judicial, com re-
lação à urgência, para tramitação de uma matéria 
aqui no Senado. A Casa ganhou – isso, em função da 
decisão do Supremo Tribunal Federal, derrubando a 
liminar que havia paralisado a tramitação de matéria 
no Senado Federal.

O regime de urgência é um mecanismo regimen-
tal que o Parlamento, em todos os momentos, utilizou.

Se não utilizarmos o mecanismo de urgência, 
vamos ainda mais, na contramão das ruas, paralisar 
o Legislativo nas decisões que a sociedade está co-
brando que este Poder tome, cobre, efetive, agilize. 
Talvez fosse importante que pudéssemos avançar na 
urgência de algumas matérias.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, indago a V. Exª se essa 
matéria tem parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A matéria anterior tinha o parecer da...

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – A matéria anterior, se V. Exª me permite, 
tinha um parecer, que não havia sido votado.

A proposta do Senador Rollemberg, que conheço, 
parece-me uma proposta bastante razoável, porque 
estabelece um número de assinaturas para iniciativa 
popular equivalente ao número de assinaturas para 
criação dos partidos. Acontece que há outras propostas 
apensadas a ela e, por isso, eu pedi um tempo para 
examiná-las na CCJ.

Agora, quanto a essas PECs, eu não sei se têm 
parecer ou não.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Elas não têm parecer. Os pareceres 
seriam dados na tramitação, no calendário especial.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, desculpe-me mais uma 
vez. Não sei o que diz o clamor das ruas, mas acho 
que a prudência recomenda que uma matéria dessa 
delicadeza passe pela Comissão de Justiça e receba 
um parecer da Comissão de Justiça, antes de propor-
mos o rito acelerado para sua tramitação, porque é 
disso que se trata.

Creio que é prudente que a Comissão de Justiça 
examine a matéria e, em seguida, traga à comissão. 
Não tenho interesse em procrastinar coisa alguma. 
Apenas tenho receio dessa correria, que pode fazer 
com que a gente acabe cometendo algum deslize, al-
gum erro de avaliação na tramitação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Existem outros requerimentos também 
que deverão ser colocados logo após a Ordem do Dia, 
principalmente esses dois que tentam aprovar um ca-
lendário especial para...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr. 
Presidente, eu queria...

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) – Senador Inácio Arruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Sem 
revisão do orador.) – Com o sentido de modestamente 
buscar ajudar, eu tenho a impressão de que nós pode-
mos aprovar a urgência sem prejuízo do apensamento 
dos projetos que podem ser apensados no curso das 
sessões de debate. Isso permitirá que eles voltem à 
Comissão de Justiça, mas já como matérias iniciando 
um processo de discussão aqui, no plenário. Penso 
que isso poderia facilitar. 

Não sei se o Senador Aloysio concordaria. Já 
contaria o prazo, porque contaria uma sessão ou duas, 
apensam-se os projetos e eles vão à Comissão de Jus-
tiça. Não há problema, porque eles correriam já um ou 
dois dias, no plenário do Senado. Isso contribuiria para 
que a gente pudesse dar celeridade a essas matérias, 
que são muito importantes. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu penso que essa 
mediação a gente podia ver com o Senador Aloysio, 
compreendendo inclusive a ponderação feita pelo Se-
nador Aloysio. Vou até me permitir reafirmar o que V. Exª 
ponderou no início: o fim de aposentadoria, que são as 
PECs nºs 53 e 75; a iniciativa popular, PEC nº 3, de 2011; 
a ficha limpa na Administração Pública, PEC nº 6, de 
2012; a questão do serviço civil para os médicos, PEC 
nº 36; e a carreira de Estado para médicos, PEC nº 34.

Portanto, seriam quatro emendas constitucio-
nais. Poderíamos dialogar, tendo em vista a correta 
preocupação suscitada pelo Senador Aloysio Nunes, 
no sentido de que essas matérias, como V. Exª até 
já havia verbalizado, fossem incluídas aqui e efetiva-
mente remetê-las para apreciação da Comissão de 
Constituição e Justiça, obedecendo a um calendário 
de apreciação na referida Comissão das discussões 

nessa Comissão e cumprindo, Senador Aloysio, esse 
calendário tranquilamente, para que a Comissão de 
Justiça possa debater esses assuntos. Consequente-
mente, depois disso as matérias viriam para aprecia-
ção no plenário desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, da pauta 
prioritária que nós estabelecemos esta semana no 
Congresso Nacional, consta, também, a PEC nº 6. 
Esta, Senador Aloysio, já tem parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. Portanto, solicito a V. 
Exª que votemos um requerimento de urgência e que 
passe a contar prazo para que votemos, na próxima 
terça-feira, essa matéria, que é importante. 

Sou o Relator dessa matéria, fui Relator na Comis-
são de Constituição e Justiça. Portanto, Senador Walter 
Pinheiro, Senador Aloysio, essa matéria já tem parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e não precisa 
mais ir à Comissão. Podemos incluí-la na pauta de ur-
gência que V. Exª está tratando para o Senado da Re-
pública para contar o prazo, não contrariando ninguém. 

Na terça-feira, gostaria que V. Exª a incluísse 
como primeiro item da pauta, já que tem parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos submeter à apreciação da 
Casa, como pede o Senador Eunício Oliveira, o reque-
rimento que agiliza essa matéria já construída, apro-
vada, na Comissão de Constituição e Justiça. 

Apenas agiliza o calendário para a votação da 
matéria, para vedar o provimento, a investidura e o exer-
cício, em cargo em comissão ou função de confiança, 
aos brasileiros que estejam em situação de inelegibi-
lidade, ressalvadas as incompatibilidades específicas 
de cargos políticos eletivos à condição de inalistável 



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40357 

e a de militar, para que a matéria conste da Ordem do 
Dia de sessões deliberativas extraordinárias.

Em votação o requerimento (Requerimento nº 
728, de 2013).

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.
A matéria constará da Ordem do Dia de terça-feira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) – 

Sr. Presidente, pela importância dessa matéria e tendo 
em vista que já aprovamos a Lei nº 135, Lei da Ficha 
Limpa, que exige ficha limpa para todos aqueles que 
disputam cargo público, essa matéria tem semelhança 
com a Lei nº 135, estendendo a Lei da Ficha Limpa para 
todos os brasileiros que queiram exercer cargo público.

Portanto, solicito a V. Exª que, se possível, já que 
foi aprovado o requerimento e que temos o parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça, que ela seja incluída 
como o primeiro item da pauta da próxima terça-feira, dia 2.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Esta matéria já está incluída como o 
primeiro item da pauta na próxima terça-feira.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Agradeço a V. Exª e o Brasil também.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –

ORDEM DO DIA

Item 11:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 40, DE 2013

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre-
to Legislativo nº 40, de 2013 (nº 561/2012, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Acordo entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Argentina 
para a construção de uma ponte internacional 
sobre o Rio Peperi-Guaçu, entre as Cidades de 
Paraíso, Brasil, e San Pedro, Argentina, assina-
do em Buenos Aires, em 31 de janeiro de 2011.
Parecer favorável, sob nº 550, de 2013, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Luiz Henrique.

Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queria discutir o projeto, de-

claramos encerrada a discussão.
Passamos à votação do projeto.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto de 

decreto legislativo permaneçam como se encontram. 
(Pausa.)

Aprovado.

A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 40, DE 2013 

(Nº 561/2012, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Gover-
no da República Argentina para a Constru-
ção de uma Ponte Internacional sobre o Rio 
Peperi-Guaçu, entre as Cidades de Paraíso, 
Brasil, e San Pedro, Argentina, assinado em 
Buenos Aires, em 31 de janeiro de 2011.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Gover-
no da República Argentina para a Construção de uma 
Ponte Internacional sobre o Rio Peperi-Guaçu, entre 
as Cidades de Paraíso, Brasil, e San Pedro, Argentina, 
assinado em Buenos Aires, em 31 de janeiro de 2011.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 12:

REQUERIMENTO  
Nº 596, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 596, de 2013, do Senador Cyro Miranda, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 129, de 2006, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Con-
trole (planos de reajustamento nos contratos 
de financiamento habitacional).

Em discussão o requerimento. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o requerimen-

to, declaramos encerrada a discussão.
Passamos à votação.
Os Senadores que aprovam o requerimento per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento, a matéria volta ao exa-

me da Comissão de Assuntos Econômicos, seguindo, 
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posteriormente, às Comissões do Meio Ambiente e 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item 13 da pauta:

REQUERIMENTO  
Nº 597, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 597, de 2013, do Senador José Pimentel, 
solicitando a tramitação conjunta do Projeto 
de Lei do Senado nº 464, de 2003 (que já se 
encontra apensado aos Projetos de Lei do Se-
nado nºs 214, de 2007; 56, de 2009; e 188, de 
2011), com o Projeto de Lei da Câmara nº 25, 
de 2004; e com os Projetos de Lei do Senado 
nºs 260 e 413, de 2008; 91, de 2010; 542 e 
561, de 2011; e 77, de 2012, por regularem 
matéria correlata (Planos de Benefícios da 
Previdência Social).

Votação do requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
As matérias passam a tramitar em conjunto e 

vão às Comissões de Agricultura e Reforma Agrária, 
de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos 
Econômicos e Sociais.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Item 17 da pauta:

REQUERIMENTO  
Nº 605, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
605, de 2013, do Senador José Agripino, so-
licitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 129, de 2007; e 278, 
de 2012 (tramita em conjunto com os Proje-
tos de Lei do Senado nºs 24 e 111, de 2008), 
por regularem matéria correlata (atendimento 
especializado a deficientes visuais e auditivos 
por instituições financeiras).

Votação do requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Item 18 da pauta:.

REQUERIMENTO  
Nº 606, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
606, de 2013, da Senadora Lúcia Vânia, so-
licitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 392, de 2007; e 335, de 
2011, por regularem matéria correlata (aba-
timento de dívidas relativas a programas de 
investimentos).

Votação do requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 

– Requerimento 622, Item 19 da pauta:

REQUERIMENTO  
Nº 622, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
622, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 316, de 2012, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça 
e Cidadania (reduz o limite mínimo de receita 
bruta decorrente de exportação de empresas 
instaladas em ZPE).

Votação do requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Quero comunicar à Casa que houve a 
desistência do recurso a que nós tínhamos nos refe-
rido ontem e, em função da desistência do recurso, 
nós estamos mandando o Estatuto da Juventude para 
tramitar terminativamente na Câmara dos Deputados.

Tenho muita satisfação, repito, de dar essa infor-
mação ao País.

É o seguinte o expediente de desistência do 
recurso:
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O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL) 
– Encerrada a Ordem do Dia.

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, de 2013)

Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010, de 
autoria 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 cobrança adicional sobre as 
despesas em bares, restaurantes, hotéis, mo-
téis 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 Com-
plementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
Pendente de parecer da 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-
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: 
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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 turno, 
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.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

14 
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.

15 
REQUERIMENTO  
Nº 603, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
603, de 2013, do Senador Ciro Nogueira, so-
licitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei do Senado nº 52, de 2010; com o 341, de 
2012 (que já se encontra apensado aos Pro-
jetos de Lei do Senado nºs 752, de 2011; 69 e 
179 de 2012), por regularem matéria correlata 
(Planos de Benefícios da Previdência Social).
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16 
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).

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Antes de conceder a palavra pela ordem 
ao Senador Paulo Paim, encerrada a Ordem do Dia, nós 
vamos colocar em votação, como manda o Regimento, 
o Requerimento nº 724, de 2013, lido anteriormente, 
que solicita urgência para o Projeto de Lei do Senado 
nº 248, de 2013, nos termos do art. 336, inciso II, do 
Regimento Interno do Senado Federal.

Requerimento de urgência.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Fora do microfone.) – Sr. Presidente, peço 
que registre o meu voto, respeitosamente, contrário.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará o voto contrário do 
Senador Aloysio.

Coloco em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Paulo Paim; Senadora Vanes-
sa Grazziotin.

Se V. Exª permitir, eu inverteria, pela precedência 
da Senadora Vanessa nesta Casa.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pode in-
verter, Sr. Presidente. A Senadora Vanessa sempre é 
prioridade para nós todos.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Imagina. É que tenho em mãos, Sr. Presidente 
– só agora recebi –, um Projeto de Lei de minha auto-
ria, de nº 54, que também trata de Ficha Limpa para 
servidores públicos. Então, eu gostaria de, já que nós 
aprovamos como primeiro item da pauta, que seja apen-
sado ao Projeto que está, salvo engano, com o Sena-
dor Eunício Oliveira. É o Projeto de Lei nº 54, de 2012.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós recebemos a sugestão e vamos 
ver qual o procedimento regimental que vamos enca-

minhar. Desde já garantiremos a inclusão do projeto 
de V. Exª na pauta.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Requerimento.

Consulto os Srs. Senadores, antes de conceder 
a palavra ao Senador Paulo Paim, Senador Aloysio, 
Srs. Líderes, se nós apreciamos esses requerimentos 
de calendário especial ou se deixamos esses reque-
rimentos de calendário especial para uma próxima 
sessão, quando estivermos, evidentemente, com o 
quórum garantido, configurado.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, permita-me.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Trata-se de dar rito especial de tramita-
ção a proposta de emenda à Constituição. Eu preferia 
ouvir primeiro a CCJ, antes de aprová-lo.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Então, ficará para uma outra oportu-
nidade.

Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, de forma muito rápida, 
primeiro agradecer a V. Exª. Essa é uma demanda da 
juventude brasileira. Eles estiveram com V. Exª, esti-
veram comigo, pedindo que o Estatuto da Juventude 
saísse da CCJ e fosse para a Câmara dos Deputados. 

V. Exª está encaminhando o projeto neste momen-
to. Eu agradeço, já que fui Relator, em duas Comissões 
e no plenário, do Estatuto da Juventude. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, também enten-
do e cumprimento este Plenário por ter dado urgência 
ao projeto do passe livre. Já que inúmeros Estados es-
tão adotando, é fundamental que também esta Casa 
agilize o debate, a discussão e a votação do passe livre.

Por fim, Sr. Presidente, hoje, pela manhã, a CCJ 
apreciou a PEC do combate ao trabalho escravo. Eu 
solicito à Mesa que também ela esteja entre as priori-
dades, já que há um acordo de todos os Líderes pela 
aprovação da PEC do trabalho escravo, para que 
depois montemos uma comissão que regulamente 
aquela preocupação quanto ao que efetivamente é ou 
não trabalho escravo. Esse é o pedido que eu também 
faço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós comunicamos que acabamos de 
mandar para a Câmara dos Deputados o Estatuto da 
Juventude. Eu queria cumprimentar V. Exª, que, ontem, 
juntamente com outros Líderes partidários, pediu que 
isso ocorresse, e só ocorreu pela retirada do recurso. 
E agradecemos também a providência do Senador 
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Ciro Nogueira. E acabamos de aprovar a urgência para 
o passe livre, que constará da pauta de quarta-feira.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – A última 
é a PEC do trabalho escravo. A CCJ apreciou hoje de 
manhã e, mediante acordo, ela vem para o Plenário, 
após ser dada... (Fora do microfone.)... a urgência 
devida, naturalmente. Conversamos com os Líderes, 
houve um amplo acordo, ela foi votada e está sendo 
remetida ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos aguardar a assinatura do 
requerimento, pedindo o calendário especial, para que 
possamos também rapidamente, na próxima ou na 
outra semana, deliberar sobre essa importantíssima 
matéria, Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obriga-
do, Presidente.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Waldemir Moka.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. 
Sem revisão do orador.) – Pelo acordo que foi feito, hoje, 
na Comissão de Constituição e Justiça, intermediado 
pelo Presidente da Comissão, Senador Vital do Rêgo, 
ele, no momento em que fez a intermediação, disse 
que estava contando com o aval de V. Exª. Votou-se a 
PEC do trabalho escravo e a garantia de que só virá 
ao Plenário depois de constituída uma comissão, uma 
comissão especial, que vai definir os critérios do que 
seria, em termos jurídicos, a definição de trabalho es-
cravo. É esse o entendimento que foi feito. Então, eu 
quero crer que o Senador Paulo Paim, que também 
esteve lá, ratificará o acordo que foi feito hoje no ple-
nário da Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero des-
tacar que também acompanhei o debate na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania no dia de hoje. 
Eu considero essa PEC do Trabalho Escravo uma das 
mais importantes. É uma página que temos que virar 
definitivamente no Brasil.

Infelizmente, ainda há uma pendência sobre a 
questão de trabalho análogo a trabalho escravo nas 
áreas urbanas brasileiras. Talvez a gente vá ter que 
examiná-la em outro procedimento. Mas esta foi uma 
conquista. Acho que foi um debate muito bom na Co-
missão de Constituição e Justiça. O Senador Aloysio 
Nunes Ferreira foi o relator dessa matéria, ouvindo, 
ponderando, discutindo com todos.

Acho que a matéria está pronta para ser discutida 
no Plenário. Talvez ela nem precise de requerimento. 
Ela está pronta, vem da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, não precisa de requerimento de 
urgência. É só colocá-la na Ordem do Dia, porque acho 
que há consentimento amplo para que se possa iniciar 
o processo de discussão. A primeira sessão não é im-
pedimento para que ela possa, efetivamente, ocorrer.

Quero destacar também a reunião que tivemos 
hoje com o Presidente Renan e uma comissão muito 
representativa de estudantes, com mais de 20 estudan-
tes da UNE, da Ubes e de outras organizações juvenis 
que estavam ali presentes, todos preocupados com a 
questão do financiamento público da educação, a ques-
tão dos royalties, um debate vivo, que está aberto, so-
bre a questão dos royalties para a educação. Tratou-se 
também da saúde e da questão do Fundo Social, que 
nós aprovamos aqui quando estabelecemos o marco 
regulatório do pré-sal, o novo marco regulatório do pe-
tróleo e gás frente às descobertas na área do pré-sal.

A Câmara tomou a decisão de que parte desse 
Fundo, 50% dele, iria direto para o financiamento da 
educação e da saúde e os outros 50% iriam formar o 
que se chamou, à época, há dois ou três anos, de Fun-
do Soberano. Eu, inclusive, aprovei aqui, essa mesma 
emenda nós aprovamos aqui. Infelizmente, à época, 
foi vetada, porque não havia essa compreensão. A 
pessoa não tem bola de cristal para saber o que vai 
acontecer. Agora, temos que votar mais rapidamente.

Mas acho que é um debate. Houve o compro-
misso de V. Exª de que nós vamos fazer isso de forma 
muito transparente, muito aberta, com diálogo com os 
estudantes, com a comunidade, com a juventude. Acho 
que é positivo que isso aconteça. Eu considero essa 
matéria do financiamento público da educação e do 
financiamento na área de saúde algo muitíssimo impor-
tante e acho que o compromisso, assumido por V. Exª 
hoje, de estar aberto a todas as instituições é chave.

Por último, Sr. Presidente, eu queria me referir à 
audiência que tivemos, há pouco, com a Presidente 
Dilma Rousseff.

A Presidente está ouvindo todos os setores, De-
putados, Senadores, tanto da sua base de apoio como 
da oposição, propôs essa questão do plebiscito sobre 
reforma política, sobre o que a base tem unanimida-
de. V. Exª também tem conduzido aqui nesse sentido, 
expressando como ponto primeiro da pauta do Sena-
do o apoio à iniciativa da Presidente, mas caberá ao 
Congresso definir o que vai constar de um plebiscito 
para ouvir a população. 

Considero esse debate muitíssimo importante, 
estratégico para a mobilização da sociedade, que faz 
um questionamento sobre o grau da representação 
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política existente hoje no País. Não mexe só com o 
Congresso Nacional, mas mexe com o Poder Exe-
cutivo, com o Congresso Nacional, com o Judiciário 
e com o Ministério Público, que se consideram ou 
estão na instância de poder. Então, é um debate que 
vamos ter que examinar, evidentemente ouvindo esse 
clamor popular sobre o problema da representação 
política brasileira. Não é representação de deputados 
e senadores; é o Executivo, é o Legislativo e é o Judi-
ciário. Reforma política é isso! Reforma política não é 
apenas como vai ser eleito o deputado, como vai ser 
eleito o senador, mas como vai ser indicado o minis-
tro do Supremo, o ministro dos tribunais, como será 
o Judiciário, como será o Legislativo e como será o 
Executivo. É isso que é o plebiscito, pelo menos pelo 
que eu imagino, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira.

Em seguida, voltaremos à lista de oradores, que 
tem como primeira oradora inscrita a Senadora Lúcia 
Vânia.

Senador Aloysio, com a palavra V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
peço a palavra a V. Exª para comentar a aprovação, 
pela Comissão de Constituição e Justiça, da chama-
da PEC do Trabalho Escravo, que prevê a expropria-
ção dos imóveis rurais e urbanos onde for encontrado 
cultivo de plantas psicotrópicas, o que já era previsto 
no texto original da Constituição, agora acrescido do 
trabalho escravo.

Na Comissão, ficou absolutamente assentado, 
por unanimidade, que essa proposta de emenda à 
Constituição, por não ser autoaplicável demandava a 
elaboração de duas leis: uma lei definindo com clare-
za o que é trabalho escravo para fins da aplicação da 
emenda constitucional e uma lei que definisse o pro-
cesso judiciário da ação expropriatória.

Ficou também assentado, depois de um diálogo 
do Presidente da Comissão de Justiça, Senador Vital 
do Rêgo, com V. Exª, que, para a elaboração dessas 
duas leis, seria constituída uma comissão, nos termos 

do art. 142 do Regimento Comum, a exemplo da co-
missão que V. Exª, em boa hora, criou, em conjunto 
com o Presidente da Câmara, para regulamentar ma-
térias pendentes de regulamentação da Constituição. 
E foi combinado também, Sr. Presidente, que as coisas 
caminhariam em paralelo, com o objetivo de aprovar a 
emenda constitucional, evitar que houvesse qualquer 
tipo de receio, de arbitrariedades que pudessem ser 
cometidas ao abrigo dessa lei.

Estou dando este depoimento ao Plenário por-
que talvez não seja de conhecimento de todos que, a 
partir desse entendimento entre V. Exª e o Presidente 
Vital do Rêgo, nós caminharemos com a constituição 
de uma comissão especial, nos termos do art. 142 do 
Regimento Comum, para a elaboração dessas duas 
leis, ao mesmo tempo em que caminharemos com a 
tramitação da PEC, de modo que a PEC seja votada 
no plenário quando já tivermos essas duas leis já es-
tabelecidas, o esboço delas e o acordo partidário em 
torno delas.

É isto. É o depoimento que eu queria fazer já que 
o assunto foi suscitado pelo Senador Inácio Arruda.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª. É muito impor-
tante esse acordo para que nós possamos agilizar a 
tramitação dessa importantíssima matéria para o Brasil.

Concedo a palavra à Senadora Lúcia Vânia.
Antes, com a aquiescência da Senadora Lúcia 

Vânia, nós queríamos comunicar à Casa que o Se-
nado Federal recebeu da Presidência da República 
a Mensagem n° 50, de 2013, através da qual solicita 
seja autorizada a contratação de operação de crédito 
externo, com garantia da República Federativa do Bra-
sil, entre o Estado do Maranhão e o Bank of América, 
N. A., no valor de até seiscentos e sessenta e um mi-
lhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e vinte 
e um dólares dos Estados Unidos da América e trinta 
e quatro centavos, destinados à quitação do Resíduo 
das Dívidas constituídas pelo Estado em razão das 
Leis Federais n°s 8.727, de 1993; e 9.496, de 1997.

É a seguinte a Mensagem:
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Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40383 



40384 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40385 



40386 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40387 



40388 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40389 



40390 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40391 



40392 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40393 



40394 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40395 



40396 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40397 



40398 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40399 



40400 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40401 



40402 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40403 



40404 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40405 



40406 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40407 



40408 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40409 



40410 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40411 



40412 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40413 



40414 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40415 



40416 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40417 



40418 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40419 



40420 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40421 



40422 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40423 



40424 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40425 



40426 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40427 



40428 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40429 



40430 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40431 



40432 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40433 



40434 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40435 



40436 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40437 



40438 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40439 



40440 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40441 



40442 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40443 



40444 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40445 



40446 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40447 



40448 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40449 



40450 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40451 



40452 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40453 



40454 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40455 



40456 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40457 



40458 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40459 



40460 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40461 



40462 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40463 



40464 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40465 



40466 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40467 



40468 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40469 



40470 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40471 



40472 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40473 



40474 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40475 



40476 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40477 



40478 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40479 



40480 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40481 



40482 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40483 



40484 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40485 



40486 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40487 



40488 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40489 



40490 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40491 



40492 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40493 



40494 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40495 



40496 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40497 



40498 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40499 



40500 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40501 



40502 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40503 



40504 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40505 



40506 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40507 



40508 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40509 



40510 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40511 



40512 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40513 



40514 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40515 



40516 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40517 



40518 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40519 



40520 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40521 



40522 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40523 



40524 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40525 



40526 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40527 



40528 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40529 



40530 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40531 



40532 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40533 



40534 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40535 



40536 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40537 



40538 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40539 



40540 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40541 



40542 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40543 



40544 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40545 



40546 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40547 



40548 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40549 



40550 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40551 



40552 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40553 



40554 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40555 



40556 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40557 



40558 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40559 



40560 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40561 



40562 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40563 



40564 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40565 



40566 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40567 



40568 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40569 



40570 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40571 



40572 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40573 



40574 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40575 



40576 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40577 



40578 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40579 



40580 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40581 



40582 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40583 



40584 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40585 



40586 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40587 



40588 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40589 



40590 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40591 



40592 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40593 



40594 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40595 



40596 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40597 



40598 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40599 



40600 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40601 



40602 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40603 



40604 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40605 



40606 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40607 



40608 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40609 



40610 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40611 



40612 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40613 



40614 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40615 



40616 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40617 



40618 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40619 



40620 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40621 



40622 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40623 



40624 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40625 



40626 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40627 



40628 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40629 



40630 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40631 



40632 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40633 



40634 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40635 



40636 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40637 



40638 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40639 



40640 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40641 



40642 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40643 



40644 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40645 



40646 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40647 



40648 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40649 



40650 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40651 



40652 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40653 



40654 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40655 



40656 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40657 



40658 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40659 



40660 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40661 



40662 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40663 



40664 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40665 



40666 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40667 



40668 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 28 40669 



40670 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mensagem vai à Comissão de As-
suntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Lúcia Vânia, com a palavra 
V. Exª. 

A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, a força demonstrada pela 
população brasileira nas manifestações de rua vem de 
sua vivência no dia a dia em uma sociedade desigual 
e adversa que, embora considerada a sexta economia 
do mundo, ainda tem índices de desenvolvimento hu-
mano baixíssimos em muitas cidades.

Os grandes jornais do mundo, em Nova York, em 
Paris, em Madri, em Londres, estamparam as fotos do 
que está acontecendo no Brasil e, em resumo, disse-
ram que ninguém esperava essa multidão, formada 
por pessoas de todas as idades e de todos os grupos 
sociais, dizendo: “Queremos mudar o País e não es-
tamos satisfeitos com a vida que estamos vivendo”.

O jornal francês Le Monde, ao citar os altos in-
vestimentos financeiros para preparar o Brasil para a 
Copa do Mundo, lembra que a saúde e a educação 
públicas estão em estado deplorável e diz que “pode-
mos questionar se os dirigentes do país não tiveram 
o olho maior do que a barriga”.

Pergunto: que Brasil é este que a população está 
repudiando? O Brasil de um sistema de saúde precá-
rio, no qual as pessoas esperam meses para serem 
atendidas.

O Brasil que as pessoas não mais aceitam é o 
país que oferece um dos piores sistemas públicos de 
educação do mundo, cujos índices nos envergonham 
perante a comunidade internacional; é o Brasil de de-
plorável sistema público de transporte.

O Brasil que não se quer é o país com 39 ministé-
rios, criando despesas de custeio da máquina pública; 
é o Brasil de sindicatos que andam anestesiados pelas 
benesses do poder; o Brasil onde a atividade político-
-partidária está tão descaracterizada que as pessoas 
não se sentem representadas.

O Brasil que causa repúdio é o Brasil sem gestão 
competente, que nem gasta o que está autorizado no 
Orçamento da União; é o Brasil cujos dirigentes não 
conseguem garantir qualidade de vida nos grandes 
centros urbanos; o Brasil onde os jovens não conse-
guem vislumbrar o seu futuro.

Por fim, um Brasil cujas lideranças políticas, em 
vez de se dedicarem a indicar o caminho da solução dos 
problemas cruciais do País, propõem soluções fáceis 
e paliativas, com troca de cargos por apoios políticos, 
em nome de um projeto de permanência no poder.

A população brasileira está nos dizendo de sua 
resistência ao velho quadro sociopolítico que oprime e 
pedindo aos dirigentes do País alguma ação nova que 
mude esse quadro. Simplesmente estamos vendo as 
energias sociais, que estavam dispersas, agora sendo 
canalizadas pelas pessoas que estão indo para as ruas.

Esperamos que, na urgência que a população 
está pedindo, possamos ver o discurso transformar-se 
em ação. Queremos ver o Executivo assumir o prota-
gonismo que não assumiu até agora, como ocorreu 
na discussão das questões federativas. Ação é o que 
a população espera.

Mas não poderia deixar de afirmar aqui que o 
nosso sistema federativo está deixando os Estados 
e, principalmente, os Municípios sobrecarregados de 
deveres e sem os recursos para o desenvolvimento 
de tarefas básicas de atendimento à população, como 
saúde, educação e infraestrutura.

O Relatório do TCU sobre as contas do Governo 
da República, que tenho analisado aqui em seguidos 
pronunciamentos, destaca o impacto gigantesco sobre 
as falidas finanças municipais e estaduais, resultantes 
das renúncias do IPI e do Imposto de Renda pratica-
das pela União.

Nos últimos cinco anos, as renúncias, somente 
em relação a esses dois tributos, superaram a casa 
dos R$350 bilhões, numa série que cresce a cada ano. 
Em 2012, por exemplo, o total subiu aos R$85 bilhões, 
sendo que, desse montante, R$32 bilhões represen-
tam o que deixou de ser repassado aos Estados e aos 
Municípios, por meio do Fundo de Participação dos 
Estados e do Fundo de Participação dos Municípios.

Os prefeitos de todo o Brasil estão com mais uma 
marcha a Brasília marcada para julho próximo. Mais 
uma vez, vêm de pires na mão, por promessas não 
cumpridas nas marchas anteriores.

Mais uma vez, vêm para receber um pacote de 
bondades, que não são executadas por problemas 
fiscais enfrentados pelas prefeituras. Muitas delas 
dependem do repasse do FPM, que míngua a cada 
parcela. Isso significa atraso em compromissos assu-
midos, atraso na folha de pagamentos, frustrações, 
desestímulo e inadimplência.

Por sua vez, a população recebe, como contra-
partida, serviços precários, que geram descrédito para 
a autoridade política local, formando, por certo, uma 
corrente de frustrações.

Os Estados, nas mesmas condições, vivem em 
Brasília a reclamar das dívidas impagáveis, que não 
se esgotam nunca; da Emenda 29, que exige uma pre-
sença mais expressiva da União na saúde; do com-
partilhamento das contribuições, que hoje estão nas 
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mãos da União; e outras demandas federativas sem 
ressonância.

O dinheiro continua de posse da União, que anun-
cia mais e mais pacotes de bondade, que nunca se 
realizam.

Essa situação engessa Estados e Municípios e 
gera interpretações, as mais diversas, pela população, 
que não entende como projetos tão bem vendidos pela 
mídia não se concretizam, não saem do papel e não 
se traduzem em serviços essenciais.

Instituições federais, estaduais e municipais vão 
perdendo, cada vez mais, credibilidade.

A população, cansada de esperar, de acreditar 
nas promessas e nos pacotes, rompe o silêncio e vai às 
ruas. E alguns desavisados ainda buscam explicações 
para a força que vem das manifestações. Enquanto 
isso, a população engrossa o coro e diz: “Basta!

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Sobre a mesa, projetos de lei do Se-
nado e projeto de decreto legislativo que serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 258, DE 2013

Altera a Lei nº 10.858, de 13 de abril de 2004, 
para dispor sobre a disponibilização de 
protetores solares pela Fundação Oswaldo 
Cruz (FIOCRUZ), mediante ressarcimento.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A ementa da Lei nº 10.858, de 13 de abril 

de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Autoriza a Fundação Oswaldo Cruz (FIO-
CRUZ) a disponibilizar medicamentos e pro-
tetores solares, mediante ressarcimento.”

Art. 2º Os arts. 1º e 2º e o inciso II do art. 3º da 
Lei nº 10.858, de 13 de abril de 2004, passam a vigo-
rar com a seguinte redação:

“Art. 1º A Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) 
poderá disponibilizar medicamentos e proteto-
res solares mediante ressarcimento, visando a 
assegurar à população o acesso, a baixo cus-
to, a produtos básicos e essenciais à saúde.
Parágrafo único. Além da autorização de que 
trata o caput, a Fiocruz poderá disponibilizar 
medicamentos e protetores solares produzi-
dos por laboratórios oficiais da União ou dos 
Estados, bem como medicamentos, proteto-
res solares e outros insumos definidos como 
necessários para a atenção à saúde.” (NR)

“Art. 2º A Fiocruz entregará o medicamento 
ou protetor solar mediante ressarcimento cor-
respondente apenas aos custos de produção 
ou aquisição, distribuição e dispensação, para 
fins do disposto no art. 1º.” (NR)

“Art. 3º  ...........................................................
 .......................................................................
II – contratos de fornecimento com produto-
res de medicamentos, protetores solares e 
outros insumos necessários para a atenção 
à saúde.“ (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A presente proposição legislativa almeja incluir os 
protetores solares no rol de produtos disponibilizados 
pelo Programa Farmácia Popular do Brasil, mediante 
alteração da Lei nº 10.858, de 13 de abril de 2004, no 
intuito de oferecê-los a baixo custo à população, melho-
rando o acesso e beneficiando maior número de pessoas.

Os protetores solares – também denominados fo-
toprotetores, filtros solares, bloqueadores solares ou pre-
parados antissolares – são preparações para uso tópico 
que reduzem os efeitos deletérios da radiação ultravioleta.

Não obstante a importância desses produtos, a sua 
utilização no País ainda é muito baixa, vez que o preço é 
elevado – portanto, pouco acessível à população –, es-
pecialmente no caso dos produtos de melhor qualidade, 
que têm maior eficácia na profilaxia da carcinogênese.

Por conseguinte, a relevância dos protetores 
solares na prevenção do câncer de pele, assim como 
na redução da formação de lesões pré-cancerígenas 
e das ceratoses, justifica a necessidade de que sejam 
adotadas medidas que coloquem o produto ao alcance 
do maior número possível de pessoas. 

Diante dessas ponderações, conclamamos os 
ilustres Pares para a aprovação deste projeto, que, 
transformado em lei, seguramente, aperfeiçoará o 
Programa Farmácia Popular do Brasil.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Bauer.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 10.858, DE 13 DE ABRIL DE 2004

Regulamento 
Conversão da MPv nº 154, de 2003

Autoriza a Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz 
a disponibilizar medicamentos, mediante 
ressarcimento, e dá outras providências.

 O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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Regulamento 
Conversão da MPv nº 154, de 2003

Autoriza a Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz 
a disponibilizar medicamentos, mediante 
ressarcimento, e dá outras providências.

 O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

 Art. 1o Esta Lei trata da disponibilização de medica-
mentos pela Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz, mediante 
ressarcimento, visando a assegurar à população o acesso 
a produtos básicos e essenciais à saúde a baixo custo.

 Parágrafo único. Além da autorização de que trata 
o caput deste artigo, a Fiocruz poderá disponibilizar me-
dicamentos produzidos por laboratórios oficiais da União 
ou dos Estados, bem como medicamentos e outros insu-
mos definidos como necessários para a atenção à saúde.

Art. 2o A Fiocruz entregará o respectivo medica-
mento mediante ressarcimento correspondente, tão-so-
mente, aos custos de produção ou aquisição, distribuição 
e dispensação, para fins do disposto no art. 1o desta Lei.

 Art. 3o Para os efeitos do disposto no parágra-
fo único do art. 1o desta Lei, a Fiocruz poderá firmar:

 I – convênios com a União, com os Estados e 
com os Municípios; e

 II – contratos de fornecimento com produtores 
de medicamentos e outros insumos necessários para 
a atenção à saúde.

 Art. 4o A Fiocruz poderá, sem prejuízo do dis-
posto nesta Lei, disponibilizar medicamentos e outros 
insumos oriundos de sua produção a países com os 
quais o Brasil mantenha acordo internacional, nos ter-
mos de regulamento.

Art. 5o As ações de que trata esta Lei serão exe-
cutadas sem prejuízo do abastecimento da rede pública 
nacional do Sistema Único de Saúde.

 Art. 6o Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Brasília, 13 de abril de 2004; 183o da Indepen-
dência e 116o da República.

(À Comissão de Assuntos Sociais, em deci-
são terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 259, DE 2013 

(Senador Alfredo Nascimento - PR/AM)

Insere dispositivo na Lei nº 10.753, de 30 de 
outubro de 2003, para estabelecer o concei-
to formal de bibliotecas públicas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescenta-se o art. 18-A à Lei nº 10.753, 

de 30 de outubro de 2003:

“Art. 18-A Para efeitos desta lei consideram-se 
bibliotecas públicas, todos os tipos de bibliote-
cas: pública, especializada, escolar, universitária, 
comunitária, infantil, digital, especial e nacional, 
mantidas total ou parcialmente com recursos da 
União, dos estados ou municípios”. (NR).

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A Lei 10.753, de 30 de outubro de 2003 define 
a Política Nacional do Livro, estabelecendo as diretri-
zes sobre a política pública acerca do livro e bibliote-
ca no Brasil.

Em toda a lei há referências às bibliotecas pú-
blicas, porém não houve a conceituação de biblioteca 
pública, gerando confusão quanto às bibliotecas espe-
cializada, escolar, universitária, comunitária, infantil, di-
gital, especial e nacional, mantidas total ou parcialmente 
com recursos da União, dos estados ou municípios.

O art. 18 da Lei 10.753, de 30 de outubro de 2003, 
visando dar uma maior celeridade para compras de 
livros, considera o livro das bibliotecas públicas como 
um bem de consumo, desqualificando-o como mate-
rial permanente.

Essa questão também causa confusão à medida que 
não há na lei a conceituação formal de biblioteca pública.

Assim, em debate com o Conselho Federal de 
Biblioteconomia se encontrou a conceituação aceita 
no mundo acadêmico e das bibliotecas.

Neste sentido, a presente proposição visa regu-
lamentar essa questão conceituando formalmente o 
que se entende por biblioteca pública.

 Sala das Sessões, – Senador Alfredo Nascimento.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.753, DE 30 OUTUBRO DE 2003

Institui a Política Nacional do Livro

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Disposições Gerais

Art. 18. Com a finalidade de controlar os bens 
patrimoniais das bibliotecas públicas, o livro não é 
considerado material permanente.

Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

(À Comissão de Educação, Cultura e esporte, 
em decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 260, DE 2013 

Altera o Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro 
de 1969, que institui normas básicas sobre 
alimentos, para determinar que os alimen-
tos que contenham lactose indiquem, em 
rótulo, o teor dessa substância.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 

1969, passa a vigorar acrescido do seguinte art. 19-A:
“Art. 19-A. Os rótulos de alimentos que conte-

nham lactose deverão trazer a indicação do teor da 
substância, em caracteres facilmente legíveis, na for-
ma do regulamento.

Parágrafo único. Incluem-se na determinação do 
caput as embalagens de leite.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
cento e oitenta dias da data de sua publicação oficial.

Justificação

Diversos estudos apontam que a intolerância à 
lactose – inabilidade de digerir completamente o açú-
car predominante no leite, devido à ausência de uma 
enzima comumente chamada de lactase – é condição 
de elevada ocorrência no Brasil.

Adriana Seva Pereira, por exemplo, em tese de 
doutorado de título Malabsorção de Lactose do Adul-
to em uma População Brasileira, assim se manifestou 
sobre esse mal, ao analisar dados obtidos a partir da 
observação de um grupo amostral de indivíduos sau-
dáveis, in verbis:

A prevalência de malabsorção de lactose do 
adulto foi de 50% nos 40 caucasóides, 100% 
nos 20 mongolóides e 85% nos 20 negróides, 
sendo de 71% do total de 80 indivíduos 
estudados.

(negritamos)

A julgar por essas observações, é possível con-
cluir que a intolerância à lactose, além atingir níveis 
acentuados da população brasileira, depende forte-
mente de fatores étnicos. Aliás, nessa mesma direção 
vai artigo da Euromonitor International Latin America, 
com sede em Santiago, no Chile, de título Intolerância 
à Lactose é Negligenciada em Mercados em fase de 
Crescimento, in verbis:

Na maioria dos casos, no entanto, a intolerância 
à lactose é hereditária, ou seja, determinada 
geneticamente, e sua incidência varia enor-
memente de acordo com a etnia.

(negritamos)

Por exemplo, as taxas de incidência são mais 
baixas, em torno de 3%, entre os brancos eu-
ropeus ocidentais, e mais elevadas nos povos 
africanos subsaarianos, nos afro-caribenhos, 
nos sul-americanos, e nas populações do Les-
te e Sudeste asiático, onde a taxa está bem 
acima dos 90%. No Norte da África, América 
Central, Índia e Oriente Médio a intolerância 
à lactose afeta cerca de 50% das pessoas. 

Outros trabalhos apontam ainda que a intolerân-
cia à lactose pode variar de acordo com a faixa etária. 
Veja-se, por exemplo, como se manifestou Renata Rui-
vo Sofia Lopes em estudo denominado Prevalência de 
Intolerância à Lactose em Pré-escolares e Escolares 
no Município de Duque de Caxias, in verbis:

Foram analisadas 100 crianças em Duque de 
Caxias, sendo 61% do sexo masculino e 39% 
do feminino. Em relação à faixa etária tem-se 
que houve uma variação de 2 a 13 anos de 
idade assim distribuídos: 30% de 5 a 7 anos; 
24% de 8 a 10 anos; e 9% de 11 a 13 anos. O 
teste de sobrecarga oral de lactose demons-
trou haver 51% da população pediátrica com 
resultado positivo para intolerância e 49% com 
resultado negativo, sendo que 35% negativou 
no tempo de 15 minutos e 14% no tempo de 
30 minutos.

Mais adiante, ela afirma, in verbis:

A partir dos resultados, percebe-se que a pre-
valência de intolerância à lactose no Município 
de Duque de Caxias se aproxima da prevalên-
cia brasileira [para aquela faixa etária], que 
está em torno de 45%, já que mais da metade 
das crianças testadas revelaram teste positivo 
para o desenvolvimento desta doença. Dessa 
forma, torna-se evidente a necessidade da re-
alização do objetivo secundário desta pesqui-
sa, que é orientar a dieta da criança, tanto em 
casa, quanto no ambiente escolar.

Faz-se importante a realização de estudos 
envolvendo este tema, já que a prevalência 
de intolerância à lactose tem-se mostrado 
bastante significativa em estudos anterio-
res. Além disso, sabe-se que esta é uma 
doença que pode trazer severos prejuízos 
ao desenvolvimento físico e intelectual de 
seus portadores.

(negritamos)

De outra parte, também está estabelecido na 
literatura médica que a intensidade dos sintomas é 
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proporcional à quantidade diária ingerida da substân-
cia, em especial, de leite e de outros produtos lácte-
os. Por outro lado, o leite e os produtos lácteos são a 
principal fonte de cálcio e de vitamina D para grande 
segmento da população brasileira, mas a intolerância 
à lactose pode constituir uma importante barreira ao 
aporte desses nutrientes ao organismo. 

Enquanto a grande maioria das pessoas afeta-
das pode conviver com a ingestão de até um copo de 
leite por dia, outras têm sintomas desencadeados por 
quantidades menores de produtos lácteos.

O conhecimento do teor de lactose presente nos 
alimentos, portanto, é uma condição essencial para 
essas pessoas administrarem seu consumo diário de 
leite e derivados e, assim, para a manutenção de uma 
ingestão adequada de cálcio e de vitamina D.

Com essa proposição, objetiva-se contribuir para 
melhores níveis de saúde das inúmeras pessoas afeta-
das pela intolerância à lactose em nosso país. Tal afir-
mativa se torna ainda mais relevante se considerado 
que a intolerância à lactose, a depender do universo 
estudado, atinge, em avaliação otimista, no mínimo, 
50% da população brasileira. Note-se que a expres-
são “avaliação otimista” assume sua real grandeza se 
observado que 75% da população mundial sofre de 
intolerância à lactose (Uggioni & Fagundes, 2006, Téo, 
2002), de acordo com outros estudos realizados por 
esses pesquisadores.

 Sala das Sessões, – Senador Paulo Bauer.

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI  
Nº 986, DE 21 DE OUTUBRO DE1969

Institui normas básicas sobre alimentos. 

 Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército 
e da Aeronáutica Militar , usando das atribuições que 
lhes confere o artigo 3º do Ato Institucional nº 16, de 14 
de outubro de 1969, combinado com o § 1º do artigo 2º 
do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, 

Decretam:
Art 19. Os rótulos dos alimentos enriquecidos 

e dos alimentos dietéticos e de alimentos irradiados 
deverão trazer a respectiva indicação em caracteres 
fàcilmente legíveis. 

 Parágrafo único. A declaração de “Alimento Die-
tético” deverá ser acompanhada da indicação do tipo 
de regime a que se destina o produto expresso em 
linguagem de fácil entendimento. 

 Art 20. As declarações superlativas de qualidade 
de um alimento só poderão ser mencionadas na respecti-
va rotulagem, em consonância com a classificação cons-
tante do respectivo padrão de identidade e qualidade. 

 Art 21. Não poderão constar da rotulagem deno-
minações, designações, nomes geográficos, símbolos, 
figuras, desenhos ou indicações que possibilitem interpre-
tação falsa, êrro ou confusão quanto à origem, procedên-
cia, natureza, composição ou qualidade do alimento, ou 
que lhe atribuam qualidades ou características nutritivas 
superiores àquelas que realmente possuem

(À Comissão de Assuntos Sociais, em deci-
são terminativa)
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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.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 729, DE 2013

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento 

Interno do Senado Federal, autorização para ausen-
tar-me dos trabalhos da Casa no período de 11 a 15 
de agosto de 2013, quando estarei representando o 
Senado Federal na conferência “NCSL – Legislative 
Summit”, a ser realizada em Atlanta – EUA.

Comunico, nos termos do art. 39, I, do Regimen-
to Interno do Senado Federal, que estarei ausente do 
País no período de 9 a 18 de agosto de 2013.

Sala das Sessões, 27 de junho de 2013. – Sena-
dor Eduardo Amorim Líder do PSC.

(À Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional.)   

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. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência designa:

– como membro titular, o Deputado Dr. Jor-
ge Silva, em substituição ao Deputado André 
Figueiredo e, como membro suplente, o De-
putado Ângelo Agnolin, em substituição ao 
Deputado Salvador Zimbaldi, para integrar a 
Comissão Mista destinada a proferir parecer 
à Medida Provisória nº 618, de 2013, con-
forme os Ofícios nos 290 e 291, de 2013, da 
Liderança do PDT na Câmara do Deputados;
– como membro titular, o Deputado Félix Men-
donça Júnior, em substituição ao Deputado 
André Figueiredo e, como membro suplente, 
o Deputado Giovani Cherini, em substituição 
ao Deputado Salvador Zimbaldi, para integrar 
a Comissão Mista destinada a proferir parecer 
à Medida Provisória nº 619, de 2013, con-
forme os Ofícios nos 292 e 293, de 2013, da 
Liderança do PDT na Câmara do Deputados; e
– como membro titular, o Deputado Ângelo 
Agnolin, em substituição ao Deputado André 
Figueiredo e, como membro suplente, o De-
putado Weverton Rocha, em substituição ao 
Deputado Salvador Zimbaldi, para integrar a 
Comissão Mista destinada a proferir parecer 

à Medida Provisória nº 620, de 2013, con-
forme os Ofícios nos 294 e 295, de 2013, da 
Liderança do PDT na Câmara do Deputados.

Os ofícios serão encaminhados às Comissões 
Mistas para serem juntados aos processados das 
matérias.

São os seguintes os Ofícios:

Ofício nº 290/2013 – LidPDT

Brasília, 27 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 2°, § 4° da Resolução n° 

1/2002, do Congresso Nacional, indico a Vossa Ex-
celência o nome do Deputado Dr. Jorge Silva – PDT/
ES, para integrar na condição de membro titular, a 
Comissão Mista destinada a proferir parecer a MP nº 
618/13, que Altera a Lei nº 10.552, de 13 de novembro 
de 2002, para dispor sobre a concessão de garantia 
da União a entidades controladas indiretamente pelos 
entes da Federação; autoriza o aumento do capital 
social da VALEC – Engenharia, Construções e Fer-
rovias S.A.; autoriza a União a renegociar condições 
financeiras e contratuais das operações de crédito com 
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES que menciona; altera o cálculo da 
receita líquida real dos Municípios, para adequação 
à Lei nº 10.527, de 8 de agosto de 2002; autoriza a 
União a conceder crédito ao BNDES, no montante de 
até R$15.000.000.000,00 (quinze bilhões de reais), 
em condições financeiras e contratuais que permitam 
o seu enquadramento como instrumento híbrido de 
capital e dívida ou elemento patrimonial que venha a 
substituí-lo na formação do patrimônio de referência; 
promove ações de cooperação energética com países 
da América Latina; e dá outras providências.

Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo, 
Líder do PDT. 

Ofício nº 291/2013 – LidPDT

Brasília, 27 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 2°, §4° da Resolução n° 1/2002, 

do Congresso Nacional, indico a Vossa Excelência o nome 
do Deputado Ângelo Agnolin – PDT/TO, para integrar na 
condição de membro suplente, a Comissão Mista desti-
nada a proferir parecer a MP nº 618/13, que Altera a Lei 
nº 10.552, de 13 de novembro de 2002, para dispor sobre 
a concessão de garantia da União a entidades contro-
ladas indiretamente pelos entes da Federação; autoriza 
o aumento do capital social da VALEC – Engenharia, 
Construções e Ferrovias S.A.; autoriza a União a rene-
gociar condições financeiras e contratuais das operações 
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de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES que menciona; altera o 
cálculo da receita líquida real dos Municípios, para ade-
quação à Lei nº 10.527, de 8 de agosto de 2002; autoriza 
a União a conceder crédito ao BNDES, no montante de 
até R$15.000.000.000,00 (quinze bilhões de reais), em 
condições financeiras e contratuais que permitam o seu 
enquadramento como instrumento híbrido de capital e 
dívida ou elemento patrimonial que venha a substituí-lo 
na formação do patrimônio de referência; promove ações 
de cooperação energética com países da América Latina; 
e dá outras providências.

Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo, 
Líder do PDT.

Ofício nº 292/2013 – LidPDT

Brasília, 27 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 2°, § 4° da Resolução n° 

1/2002, do Congresso Nacional, indico a Vossa Ex-
celência o nome do Deputado Giovani Cherini – PDT/
RS, para integrar na condição de membro suplente, a 
Comissão Mista destinada a proferir parecer a MP nº 
619/13, que Autoriza a Companhia Nacional de Abas-
tecimento a contratar o Banco do Brasil S.A. ou suas 
subsidiárias para atuar na gestão e na fiscalização de 
obras e serviços de engenharia relacionados à moderni-
zação, construção, ampliação ou reforma de armazéns 
destinados às atividades de guarda e conservação de 
produtos agropecuários; altera as Leis nº 8.212, de 24 
de julho de 1991 e nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
para dispor sobre a condição de segurado especial, o 
Decreto-Lei n° 167, de 14 de fevereiro de 1967 e a Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, para dispor sobre 
prazos do penhor rural, e as Leis nº 12.096, de 24 de 
novembro de 2009 e nº 12.512, de 14 de outubro de 
2011; atribui força de escritura pública aos contratos 
de financiamento do Fundo de Terras e da Reforma 
Agrária, de que trata a Lei Complementar nº 93, de 4 
de fevereiro de 1998, celebrados por instituições finan-
ceiras por meio de instrumentos particulares; institui 
o Programa Nacional de Apoio à Captação de Água 
de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de Acesso à 
Água – Programa Cisternas; e dá outras providências.

Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo, 
Líder do PDT.

Ofício n° 293/2013 – LidPDT

Brasília, 27 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 2°, § 4° da Resolução n° 

1/2002, do Congresso Nacional, indico a Vossa Exce-
lência o nome do Deputado Félix Mendonça Júnior – 

PDT/BA, para integrar na condição de membro titular, 
a Comissão Mista destinada a proferir parecer a MP nº 
619/13, que Autoriza a Companhia Nacional de Abas-
tecimento a contratar o Banco do Brasil S.A. ou suas 
subsidiárias para atuar na gestão e na fiscalização de 
obras e serviços de engenharia relacionados à moderni-
zação, construção, ampliação ou reforma de armazéns 
destinados às atividades de guarda e conservação de 
produtos agropecuários; altera as Leis nº 8.212, de 24 
de julho de 1991 e nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
para dispor sobre a condição de segurado especial, o 
Decreto-Lei n° 167, de 14 de fevereiro de 1967 e a Lei 
n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, para dispor sobre 
prazos do penhor rural, e as Leis n° 12.096, de 24 de 
novembro de 2009 e n° 12.512, de 14 de outubro de 
2011; atribui força de escritura pública aos contratos 
de financiamento do Fundo de Terras e da Reforma 
Agrária, de que trata a Lei Complementar n° 93, de 4 
de fevereiro de 1998, celebrados por instituições finan-
ceiras por meio de instrumentos particulares; institui 
o Programa Nacional de Apoio à Captação de Água 
de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de Acesso à 
Água – Programa Cisternas; e dá outras providências.

Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo, 
Líder do PDT.

Ofício n° 294/2013 – LidPDT

Brasília, 27 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 2°, § 4° da Resolução n° 

1/2002, do Congresso Nacional, indico a Vossa Exce-
lência o nome do Deputado Ângelo Agnolin – PDT/TO, 
para integrar na condição de membro titular, a Comis-
são Mista destinada a proferir parecer 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, Mi-
nha Vida, constitui fonte adicional de recursos para a 
Caixa Econômica Federal, altera a Lei nº 12.741, de 8 
de dezembro de 2012, que dispõe sobre as medidas 
de esclarecimento ao consumidor, para prever prazo 
de aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, e dá outras providências.

Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo, 
Líder do PDT.  

Ofício n° 295/2013 – LidPDT

Brasília, 27 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 2°, § 4° da Resolução n° 

1/2002, do Congresso Nacional, indico a Vossa Exce-
lência o nome do Deputado Weverton Rocha – PDT/
MA, para integrar na condição de membro suplente, 
a Comissão Mista destinada a proferir parecer a MP 
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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 duráveis a beneficiários do Programa Minha 
Casa, Minha Vida, constitui fonte adicional de recur-
sos para a Caixa Econômica Federal, altera a Lei nº 
12.741, de 8 de dezembro de 2012, que dispõe sobre 
as medidas de esclarecimento ao consumidor, para 
prever prazo de aplicação das sanções previstas na 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e dá outras 
providências.

Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo, 
Líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Ofício nº 443/2013 – GSKAAB

Brasília, 26 de junho de 2013

Assunto: Apresenta justificativa e declara voto.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, informo que 

no dia de hoje, 26 de junho de 2013, estive em Goiâ-
nia-GO atendendo a compromissos inerentes a minha 
atividade parlamentar.

Infelizmente não cheguei a tempo de participar 
das importantes votações que já aconteceram, devido 
atraso no vôo e dificuldades no trânsito provocadas pe-
las manifestações populares na Esplanada dos Minis-
térios. Mas gostaria de registrar meus votos. São eles:

PLS nº 240/2013 – Projeto que estabelece novas 
regras para distribuição do Fundo de Participação dos 
Estados e do Distrito Federal (FPE). Voto SIM.

PLS nº 204/2011 – Projeto que inclui a corrupção 
ativa e passiva no rol de crimes hediondos. Voto SIM.

Atenciosamente, – Senadora Kátia Abreu, (PSD-
-TO).

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O ofício que acaba de ser lido vai à 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência defere o Requerimento 
nº 721, de 2013, do Senador José Sarney, que soli-
cita a retirada em caráter definitivo do Projeto de Lei 
do Senado nº 112, de 2006, de sua autoria, lido em 
sessão anterior.

O Projeto de Lei do Senado nº 112, de 2006, 
vai definitivamente ao Arquivo.

O Projeto de Lei do Senado nº 234, de 2012, 
que tramitava conjunto, volta a ter tramitação autôno-
ma e aguardará na Secretaria-Geral da Mesa a inclu-
são em Ordem do Dia dos Requerimentos nºs 713 
e 714, de 2013.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Sr. Senador Ciro Nogueira e a Srªs 
Senadora Angela Portela enviaram discursos à Mesa, 
para serem publicados na forma do disposto no art. 
203 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, sobre as recentes mani-
festações populares, estamos todos empenhados em 
encontrar uma maneira de dar atendimento às justas 
reivindicações apresentadas pelos cidadãos que fo-
ram às ruas. Nesse sentido, o Senado e a Câmara 
aprovaram nos últimos dias medidas que respondem 
ao grande clamor popular, pois esse é o nosso dever. 
Contudo, uma coisa me parece bem clara: a sociedade 
quer e exige mais mudanças! Mudanças em sua qua-
lidade de vida: melhor transporte, educação, saúde e 
segurança. Menos corrupção e maior transparência e 
eficiência nos gastos públicos. 

Nada mais justo! Nada mais necessário!
Para viabilizar essas mudanças, entendo que 

não podemos fugir de dois pontos fundamentais. O 
primeiro é a reforma política – como bem destacou a 
Presidente Dilma. O outro é a reforma tributária. São 
duas faces da mesma moeda: a reforma política vai 
permitir o fortalecimento da democracia brasileira, en-
quanto a reforma tributária viabilizará sua sustentação 
econômica. 

O País precisa crescer: gerar empregos e renda 
para o nosso povo. Mas hoje, apesar de todas as me-
didas que vêm sendo adotadas pelo Governo, esse 
crescimento é dificultado pela elevada carga tributária 
nacional, que supera os 35% do PIB – próxima aos pa-
íses ricos e muito acima dos emergentes. Isso sufoca 
nossas empresas, inibe a competitividade e desesti-
mula o investimento. Além disso, essa enorme carga 
tributária acaba sendo uma fonte de revolta, tanto por 
parte do empresariado, quanto da população em geral.

Não é outra a razão das recentes manifestações 
populares. O povo já não aguenta mais pagar pesados 
tributos sem ter direito a serviços públicos eficientes e 
de qualidade. Esse, no meu entendimento, é o ponto 
central do problema!

Mas fazer uma reforma tributária não é uma tarefa 
simples. Além dos inúmeros interesses envolvidos, é 
preciso considerar um dado extremamente importan-
te: o total de gastos para todos os governos (federal, 
estaduais e municipais) na área social fica próximo a 
20% do PIB. Isso explica cerca de 60% da carga tri-
butária do Brasil.

Esses números foram trazidos ao conhecimento 
desta Casa pelo Senador Francisco Dornelles, líder 
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do Partido Progressista, em pronunciamento realiza-
do no último dia 21 de maio, e que achei oportuno re-
petir nesta oportunidade. Concordo plenamente com 
Vossa Excelência, Senador Dornelles: o Brasil precisa 
encontrar um melhor equilíbrio entre a necessidade 
de recursos e a imperiosa manutenção e expansão 
de políticas públicas sociais. Para isso, precisamos de 
um sistema tributário mais justo, progressivo e trans-
parente. De fato, Senhor Presidente, se os serviços 
públicos prestados ao cidadão são de baixa qualida-
de, seria ainda pior se tivéssemos de reduzir ou cortar 
políticas sociais fundamentais para o País, como os 
benefícios da assistência social (LOAS), a Bolsa Fa-
mília ou o Seguro Desemprego. 

A reforma tributária que defendemos deve levar 
em conta essa realidade, pois a sociedade brasilei-
ra – em especial os beneficiários do Estado Social – 
não aceitaria jamais perder ou reduzir as conquistas 
já alcançadas. 

Deve levar em conta, igualmente, os prejuízos 
causados às empresas pelo atual sistema tributário 
nacional. Dados extraídos de um estudo do Banco 
Mundial realizado em 2008 demonstram que, naquele 
ano, uma empresa padrão gastava 2.600 horas por ano 
para pagar impostos no Brasil. Enquanto isso, entre 
177 países pesquisados, em apenas 23 são necessá-
rias mais de 500 horas. 

Vejam, Senhoras e Senhores Senadores: nossas 
empresas precisam de muito mais horas de trabalho 
para pagar os mesmos impostos, o que se traduz em 
perda de competitividade para o empresariado nacio-
nal. O cidadão brasileiro, por sua vez, trabalha quase 5 
meses apenas para pagar todos os impostos que deve. 

É algo inaceitável, precisa mudar!
Há também a questão do pacto federativo. A 

reforma tributária deve contemplar as necessidades 
de estados e municípios, mas também não pode des-
considerar as competências constitucionais da União. 
Acabamos de votar a mudança dos critérios do Fundo 
de Participação dos Estados (FPE), que seguiu para 
sanção presidencial. A reforma tributária deve, sobre-
tudo, desonerar aqueles que ganham menos. Preci-
samos avançar rumo a um sistema tributário progres-
sivo, desonerando produtos de primeira necessidade, 
como medicamentos e transporte público, para fazer 
com que os impostos no Brasil cumpram sua principal 
função, que é redistribuir a renda nacional e produzir 
a redução das desigualdades. 

Trata-se de uma questão polêmica, complexa, 
que apenas uma verdadeira obra de engenharia po-
lítica será capaz de realizar. Talvez, uma saída seja a 
criação de uma comissão de notáveis, com a tarefa de 
consolidar as normas existentes e propor um antepro-

jeto de código tributário, a ser analisado em caráter de 
urgência pelo Congresso Nacional. 

Contudo, Sr. Presidente, tão importantes quanto 
a reforma tributária são o combate à sonegação fiscal 
e à corrupção, que lesam os cofres públicos e contri-
buem para a baixa qualidade dos serviços públicos 
do nosso País. 

Essas são questões que estão intimamente re-
lacionadas e que só podem ser tratadas em conjunto, 
por toda a sociedade brasileira, como parte de um 
grande esforço nacional. Os jovens deste País que 
corajosamente saíram às ruas para demonstrar sua 
indignação nos estimulam a persistir na construção 
um país melhor para todos os brasileiros. 

Era o que tinha a dizer neste momento. 
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras e Srs. Senadores, desde segunda-feira, o 
país debate os pactos nacionais, apresentados pela 
presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, ao país, como 
forma de sanar os problemas existentes em áreas cru-
ciais como educação, saúde, transportes coletivos e 
combate à corrupção.

Ladeada por seus principais ministros, a presi-
denta anunciou 54 administradores brasileiros, sendo 
27 governadores e 27 prefeitos das capitais, que par-
ticiparam da reunião convocada por ela no Palácio do 
Planalto, pactos voltados à Responsabilidade Fiscal; 
à Reforma Política, à Saúde e à educação públicas, e 
aos transportes públicos.

Como já dito e repetido nesta tribuna, o anúncio 
oficial destes pactos, Dilma Rousseff atendeu às vozes 
de mais de um milhão de manifestantes, que há uma 
semana, estão indo às ruas para pedir melhorais nos 
serviços públicos e o fim da corrupção no nosso país.

Considero digna de elogios, a postura da pre-
sidenta Dilma Rousseff, como já afirmei aqui nesta 
tribuna. A presidenta defendeu o direito da população 
de criticar, protestar e pedir mudanças e cobrar mais 
qualidade de vida para todos. E, agindo assim, nossa 
presidenta reforçou a democracia brasileira.

Com os olhos voltados para o meu Estado de 
Roraima, onde manifestantes também foram às ruas, 
reclamar por melhorias nos transportes coletivos e 
contra a corrupção, quero me debruçar sobre um dos 
pactos, o dos transportes públicos, segmento para o 
qual a presidente Dilma anunciou um aporte de R$ 50 
bilhões para obras que privilegiem o transporte coletivo.

Sugeriu, também, a criação do Conselho Nacional 
do Transporte Público, com a participação da socieda-
de civil, como forma de melhorar a mobilidade urbana 
com mais metrôs, mais VLTs e corredores de ônibus.
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No meu Estado de Roraima, as manifestações 
que começaram com protestos à PEC 37, que restringe 
o poder de investigação às polícias, retirando o poder 
dos Ministérios Públicos, são também direcionadas à 
corrupção reinante no âmbito local.

Mas os manifestantes de Roraima também pro-
testam, e com muito vigor, contra a tarifa do transporte 
coletivo. Reclamação para além do procedente, Srs. 
Senadores.

Em Boa Vista, capital que ultimamente aumen-
tou sua população usuária dos transportes coletivos, 
se ressente dos mesmos problemas existentes em 
grandes cidades e que deram origem às manifesta-
ções populares.

Embora sendo ainda, capital de pequeno porte, 
com população de quase 300 mil habitantes, Boa Vista 
também teve sua frota de veículos dobrada entre 2003 
e 2010, chegando hoje a mais de 120 mil veículos.

Dessa forma, a população passou a conviver com 
problemas graves como congestionamentos e satura-
ção do sistema de transporte público.

Em Boa Vista, além de ter de pagar por um preço 
de passagem muito alto, os usuários sofrem também 
com a má prestação dos serviços – que são muito pre-
cários e de má qualidade –, e com um atendimento ruim.

Em 2011, já preocupada com este estado de 
coisas no serviço de transportes coletivos, quando a 
presidente Dilma Rousseff lançou o PAC de Mobilidade 
Urbana, versão do Programa de Aceleração do Cres-
cimento (PAC), com o objetivo de estimular o transpor-
te público em massa, atuei junto ao governo federal.

Em ofício, enviado em 2011, ao Ministério das Ci-
dades defendi as mudanças nos critérios do chamado 
PAC da Mobilidade Urbana.

Propus a inclusão de todas as capitais brasileiras 
no PAC da Mobilidade Urbana, que até então, tinha 
como critério principal, a contemplação e priorização 
neste programa, apenas das cidades que tivessem 
mais de 700 mil habitantes.

Isto porque, incluída entre as nove capitais – Ara-
caju (SE), Cuiabá (MT), Florianópolis (SC), Vitória (ES), 
Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), Macapá (AP) e Pal-
mas (TO) –, que não se enquadravam neste critério, 
Boa Vista (RR) não teria como receber recursos para 
melhorar sua estrutura urbana, para poder enfrentar o 
crescimento acelerado dos últimos anos, de pessoas 
e de veículos, conforme já referido.

Naquele ano, o governo Dilma havia liberado in-
vestimentos de até R$ 18 bilhões para a implantação 
de linhas de metrô, Veículos Leves sobre Trilhos, (VLTs), 
corredores exclusivos para ônibus, obras viárias, cons-
trução de estações sinalização e uma série de iniciativas 
para melhorar o trânsito das grandes capitais, porém, 

priorizando as capitais com população superior a 700 
mil habitantes, o que deixou de fora capitais como Boa 
Vista e Rio Branco, no vizinho Estado do Acre.

Posteriormente, apresentei à presidente Dilma 
Rousseff a proposta de que todas as capitais do país 
fossem incluídas no PAC da Mobilidade Urbana, inde-
pendente do número de moradores.

A sugestão foi bem aceita pela presidente da Re-
pública que disse não ser possível atender as demais 
capitais ainda naquele ano, por questão orçamentá-
ria, mas que garantiu que em 2012 todas as capitais 
estaduais seriam contempladas com recursos do PAC 
voltados à mobilidade urbana. O mesmo fiz junto à mi-
nistra do Planejamento, Mirian Belchior.

Para nossa alegria, fomos atendidos. No PAC 2, 
a portaria 328, de 19 de junho de 2012, lista do ane-
xo II, nossa capital Boa Vista, entre as 75 cidades e 
capitais, consideradas como municípios elegíveis no 
PAC – Mobilidade de Cidades Médias. Com caráter 
estruturante para o sistema de mobilidade urbana, o 
PAC da Mobilidade Urbana para Médias Cidades, inclui 
municípios com população que então entre 250 mil e 
700 mil habitantes, Desta forma, meu Estado de Ro-
raima será devidamente contemplado com os recursos 
destinados à mobilidade urbana do país.

Sentimo-nos, portanto, devidamente contem-
plados em nossa proposta de que todas as capitais 
possam receber os recursos destinados a melhoria 
da mobilidade urbana do país, independentemente do 
total de habitantes,

No geral, deixo novamente aqui meu apoio integral 
aos pactos nacionais propostos pela presidenta Dilma 
Rousseff que, avalio, tem mostrado competência para 
aproveitar “o vigor das manifestações” que brotou de 
cada esquina deste país, pedindo mudanças, na for-
ma de ação políticas e administrativas direcionadas a 
melhorar os serviços públicos.

Registro ainda, o caráter democrático da presi-
denta Dilma, que está dialogando com a sociedade 
civil organizada, por meio de seus representantes e 
com os poderes instituídos, por intermédio de seus 
administradores.

Falo, Srs. Senadores, das audiências da presi-
denta Dilma com representantes do Movimento Passe 
Livre (MPL), com o presidente da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB), Marcus Vinícius Furtado Coelho; 
com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), 
ministro Joaquim Barbosa; com o presidente do Se-
nado, senador Renan Calheiros e até mesmo com as 
lideranças da oposição, que aqui neste Senado, têm 
se posicionado, cobrando da presidenta ações firmes 
diante das reclamações populares e rejeitando as ini-
ciativas por ela já anunciadas.
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De minha parte, considero da maior relevância 
nos unirmos à presidenta da República, com uma pau-
ta legislativa voltada prioritariamente a atender aos 
reclamos das ruas.

É nosso dever não apenas aprovarmos os pac-
tos que a Presidenta Duma apresentou à sociedade, 
exceto a constituinte exclusiva, mas, propormos mais 
dois: o pacto federativo e o pacto da segurança públi-
ca, como já aprovado pela Mesa Diretora desta Casa, 
da qual faço parte.

É obrigação nossa, nos esforçarmos para apro-
varmos o PLC 103/2012, que trata do Piano Nacional 
de Educação (PNE) e propõe o investimento de 10% 
do Produto Interno Bruto para a melhoria do ensino 
brasileiro. Proposta, aliás, feita por mim, a esta Casa.

É dever nosso, darmos atenção especial à pro-
posta do senador Renan Calheiros, de criação do 

passe livre para os estudantes de todo o Brasil. Esta 
pauta ficará na história de nosso país, por ter sido o 
estopim de todas as manifestações populares que es-
tamos a assistir.

Conforme o proposto, este passe livre deverá ser 
subsidiado com o aumento dos recursos para o setor 
provenientes dos 10% do PIB,

Devemos, senhoras senadoras e senhores sena-
dores, ouvir o que nos diz neste momento tão signifi-
cativo, o pensamento popular. Só assim, estaremos a 
fazer política para o povo, mas, com o povo junto de nós.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Declaro encerrada a sessão. E convoca-
mos sessão não deliberativa para amanhã, às 9 horas.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 34 mi-
nutos.) 
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Ata da 106ª Sessão, Não Deliberativa, 
em 28 de junho de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Romero Jucá, Pedro Simon, Acir Gurgacz e Rodrigo Rollemberg

(Inicia-se a sessão às 9 horas e 11 minutos e 
encerra-se às 13 horas e 11 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 
– RS) – Invocando a proteção de Deus, declaro aberta 
a presente sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 
– RS) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Of. nº 240/2013-GSCCL

Brasília, 27 de junho de 2013

Assunto: Cancelamento de Participação no 42nd Worl-
dSkills Competition.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, diante do momento de turbu-

lência vivido no País, informo o cancelamento de minha 
participação no 42º Torneio Internacional de Formação 
Profissional (42nd WorldSkills Competition), que será 
realizado em Leipzig, na Alemanha, razão pela qual 
estarei presente aos trabalhos desta Casa no período 
de 2 a 7 de julho de 2013.

Aproveito o ensejo para tornar sem efeito o reque-
rimento apresentado no dia 10 de junho do corrente 
ano, em que havia comunicado, com base no artigo 
39, inciso I, do Regimento Interno, minha ausência do 
País, a fim de participar de missão política de natureza 
parlamentar, sem ônus ao Senado.

Respeitosamente, – Senador Cássio Cunha 
Lima.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 
– RS) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Com a palavra o companheiro Aloysio Nunes 
Ferreira, Líder do PSDB, primeiro inscrito.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sr. 
Presidente, pela ordem. 

Por gentileza, peço para ser inscrito para falar 
pela Liderança do PDT.

Obrigado.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho 
em mão um exemplar do jornal O Globo, edição de 
hoje, que reproduz notícias que, aliás, se encontram 
em toda a imprensa escrita, no rádio, na televisão, na 
Internet, em toda a imprensa, enfim.

São notícias vindas do Banco Central do Brasil, 
relativas à estimativa do PIB, da inflação e de alguns nú-
meros que medem o desempenho da nossa economia.

Infelizmente, Sr. Presidente, mais uma vez as 
notícias são muito ruins. Estamos caminhando para 
uma situação em que a projeção do PIB cai e a infla-
ção sobe. A economia vai parando, entra já numa fase 
de estagnação, enquanto a inflação, renitentemente, 
se coloca acima da meta.

Os dados são os seguintes, apenas para lem-
brança daqueles que nos ouvem: na previsão anterior 
do Banco Central, de março deste ano, a estimativa 
do crescimento do PIB anual era de 3,1%. Já agora, 
na nova estimativa, em junho, o crescimento estima-
do é de 2,7%.

A inflação segue no sentido contrário. A estimativa 
anterior da inflação anual do Banco Central brasileiro 
era de 5,7%; a atual é de 6%. E diria, Sr. Presidente, 
que se decompusermos esses índices inflacionários 
pelos diferentes gêneros de consumo, produtivo ou 
individual, da nossa economia, nós veremos que a 
inflação é mais alta, especialmente nos bens de pri-
meira necessidade, nos bens de consumo das famílias 
brasileiras. É a chamada carestia que está de volta, 
castigando sobretudo os mais pobres, os assalariados.

Nas estimativas por setor, temos ainda um alen-
to que nos vem da agricultura, estimativa um pouco 
superior da agropecuária em relação à estimativa de 
março deste ano. Já a indústria continua no rumo do 
seu derretimento. A estimativa anterior de crescimento 
anual era de 2,3% e agora é de 1,2%. A construção 
civil também está em queda: 1,8% em março, 1,1% 
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hoje. Igualmente no setor de serviços: 3,1% em mar-
ço, 2,6% hoje.

Há uma projeção pouco mais otimista em relação 
à formação bruta do capital fixo, que é a parte daque-
les bens produzidos na economia que se destinam 
aos investimentos. 

Mas me pergunto, diante de notícias tão ruins 
sobre o conjunto do panorama econômico, se essa 
expectativa vai se confirmar. Mesmo porque, no que se 
refere ao consumo das famílias, há também decrésci-
mo das expectativas, o que claramente a indica que o 
modelo de gestão da economia preconizado por Lula 
e por Dilma, baseado no consumo, nas importações, 
num dólar valorizado, está indo por água abaixo.

As exportações também estarão em queda, se-
gundo estimativa do Banco Central. E as importações 
subindo.

Ou seja, Sr. Presidente, é um panorama extre-
mamente adverso. E ainda essa estimativa do Banco 
Central não incluiu nas suas projeções o custo do enca-
recimento do dólar, que terá um efeito sobre a inflação.

A margem de manobra do Governo vai-se es-
treitando cada vez mais. Se ele deixa a inflação solta, 
a renda das famílias diminui, o consumo diminui, e o 
ritmo da economia cada vez mais esmorece; se au-
menta a taxa de juros – ideia, aliás, acenada no boletim 
do Copom – o resultado será o mesmo: diminuição do 
consumo, aumento da dívida das famílias e a econo-
mia cada vez mais indo pelo ralo.

Esse conjunto de problemas é que deveria estar 
na mesa da Presidente da República hoje. Esta é a 
questão que talvez esteja como pano de fundo de todo 
esse conjunto de manifestações de descontentamento 
que vivemos no Brasil: o fato de que as expectativas 
sobre o futuro, sobre o amanhã já são mais sombrias, 
e, diante dessa diminuição, dessa deterioração das 
expectativas, aí vem à tona o inconformismo com os 
gastos excessivos na Copa do Mundo, com a gestão 
incompetente da saúde, com a falta de avanços na 
educação, com a péssima qualidade dos transportes 
púbicos.

Mas a Presidente não está preocupada com isso. 
Ela está preocupada em disfarçar isso; a sua preocupa-
ção é esconder esses fatos, o fato de que a gestão da 
economia brasileira, a condução dos rumos do nosso 
País, pelos quais ela é a principal responsável, está 
nos levando a um beco sem saída que suscitou uma 
onda de manifestações que pipocam pelo Brasil inteiro 
e diante das quais a Senhora Presidente, em vez de 
reunir a sua equipe para discutir, propor e adotar me-
didas eficazes para atender à solução desses proble-
mas, busca tapar o Sol com a peneira e inventa uma 
pauta totalmente alheia às necessidades reais, efetivas 

e imediatas do País, colocando o tema do plebiscito 
para fazer reforma política como a sua preocupação 
central. Não é essa a preocupação do povo e todas 
as pesquisas mostram isso. O povo está preocupado 
com a escola; está preocupado com o posto de saúde; 
está preocupado com o transporte; preocupado com 
a carestia; está indignado com a roubalheira, com a 
corrupção. E a Presidente está preocupada com o ple-
biscito, exatamente para desviar a atenção do povo 
desses problemas reais.

Até quando essa tentativa poderá prosperar? A 
depender, Sr. Presidente, do que eu vi ontem e no no-
ticiário de hoje sobre as reuniões mantidas pela Presi-
dente com Líderes da Base Aliada e com os partidos 
que dão sustentação ao Governo, ela poderá ir longe. 
Parece até que ontem ela conseguiu besuntar esses 
dirigentes partidários de ovo e farinha de rosca e eles 
estão agora, ao escolher quais são as perguntas que 
serão colocadas no plebiscito, escolhendo apenas o 
azeite, como quando se frita um croquete, quando se 
frita um bolinho. E agora estão escolhendo em que tipo 
de óleo eles serão fritos.

Não tenho dúvida nenhuma disto: o PT já tem 
uma ideia atrás do plebiscito. O que o PT quer impor 
é o seu modelo, é o seu modelo eleitoral, o modelo 
decidido pelo Partido como caminho para se perpe-
tuar no poder, que é o voto de lista e o financiamento 
público. É isso que o PT quer.

Quis, num primeiro momento, adotar essas me-
didas no bojo de uma Constituinte exclusiva, modelo 
golpista, modelo chavista. Diante do rechaço geral de 
todos, inclusive do Vice-Presidente, vem por um cami-
nho mais suave: o caminho do plebiscito. Mas o obje-
tivo é o mesmo. Da parte da Presidente da República, 
desviar a atenção do povo dos grandes problemas da 
Nação e, do ponto de vista do PT, enfiar goela abaixo 
dos brasileiros, numa operação de mistificação da opi-
nião pública, o modelo eleitoral que mais lhe convém, 
que é o voto em lista fechada e o financiamento público.

O argumento do financiamento público nós já 
sabemos qual é: “Vamos evitar a corrupção.” Como 
se a corrupção na política, meu caro Presidente Pe-
dro Simon, fosse apenas para financiar campanha. 
Nós sabemos que não é. Será que as estripulias da 
Dona Rose, uma das auxiliares mais íntimas do ex-
-presidente Lula, que dirigia o escritório da Presidência 
da República em São Paulo, foram perpetradas para 
financiar campanha? É claro que não. O mensalão foi 
uma operação destinada a comprar mandatos, e não 
a conquistar mandatos nas urnas. Para comprar man-
datos de Deputados já eleitos.

Nós temos hoje, realmente, bastante dinheiro 
público para o financiamento da política. O Senador 
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Cristovam Buarque ontem propunha o fim do fundo 
partidário. O fundo partidário é uma modalidade de 
financiamento para os partidos políticos. É um finan-
ciamento alto. No ano passado, foram R$3 bilhões. 
Além disso, é preciso acrescentar um tipo de financia-
mento público indireto às campanhas eleitorais, que 
é a renúncia fiscal de tributos federais devidos pelas 
emissoras de rádio e televisão, em contrapartida à vei-
culação da propaganda eleitoral dita gratuita – que não 
é gratuita, custa aos cofres públicos. Nós já temos um 
financiamento eleitoral. “Mas o financiamento público 
exclusivo vai acabar com isso”. Acaba coisa nenhuma. 
Acaba coisa nenhuma! Continuará o financiamento 
privado por baixo do pano.

O senhor, Senador Pedro Simon, foi um dos mais 
valorosos combatentes contra a ditadura, contra o regi-
me militar, sabe que na época da ditadura era proibido 
financiamento eleitoral por parte de empresas, pesso-
as jurídicas. No entanto, o MDB, além de enfrentar o 
peso da repressão, da intimidação, teve que enfrentar 
também o poder econômico das grandes empresas 
que financiavam os candidatos da Arena, e até alguns 
nossos. Todos nós sabemos disso.

Prefiro que esse financiamento se dê às claras, 
que o sujeito diga o seguinte: “Olha, recebi financia-
mento de fulano, sicrano e beltrano”, que isso seja pu-
blicado na Internet, para que toda a sociedade saiba, 
porque o partido político é, de alguma forma, também 
uma expressão da sociedade civil, na qual existem 
pessoas físicas e pessoas jurídicas. 

Por que eu vou esconder por baixo do tapete esta 
ideia de quem são os contribuintes reais de uma cam-
panha? Prefiro que isso seja feito às claras, até para 
que o eleitor depois possa conferir se o voto dado em 
determinada matéria corresponde, atende ou não aos 
interesses imediatos daquele que financiou o Deputa-
do ou o Senador. Isto é transparência!

O voto de lista tira do eleitor a condição de es-
colher o seu Deputado, o seu Vereador e vai contri-
buir para o afastamento que hoje já é dramático entre 
o representante e o representado. A organização das 
listas partidárias será feita pelas direções dos partidos 
de tal modo a favorecer aqueles que estão próximos 
do círculo dirigente. Inclusive, seus familiares, porque 
nós sabemos que muitos partidos políticos hoje são 
dominados por famílias. Não sei se um Pedro Simon 
terá vez nestas listas...

E a distribuição dos recursos se tivermos finan-
ciamento público do voto de lista? Quem vai distribuir 
esses recursos? Será o diretório nacional, o diretório 
regional, o diretório municipal? Vejam os senhores 
que as coisas são muito mais complexas do que, na 
realidade, aparentam ser. 

E aí teremos uma coisa extraordinária: teremos 
o Presidente Lula fazendo campanha, no plebiscito, 
pelo financiamento público como forma de combater a 
corrupção – o Presidente Lula, o grande responsável 
pelo mensalão, porque nós não temos dúvida de que 
o Ministro Dirceu era o operador político do Presidente 
Lula e obedeceu a estratégia, talvez até a contragosto, 
traçada pelo Presidente da República – e a Presiden-
te Dilma fazendo campanha pela transparência. Ela 
que decretou sigilo na sindicância para apurar aquilo 
que chama de malfeitos da Srª Rosemary Noronha, e 
que nós chamamos de corrupção. Nós teremos que 
aguentar isso! 

Imaginem os senhores – já darei o aparte ao 
Senador Cristovam Buarque, apenas terminarei esta 
fase de meu discurso – se tivermos a seguinte situação 
no plebiscito: consulta-se o povo sobre financiamen-
to privado versus financiamento público, de um lado. 
A outra pergunta é: lista fechada ou lista aberta. Nós 
poderemos ter a seguinte situação: no plebiscito se 
aprova o financiamento público, ou seja, o Tesouro, o 
contribuinte, vai bancar as campanhas eleitorais. Mas, 
na outra questão, na questão relativa ao modo de es-
colher os candidatos o povo, consultado no plebiscito e 
apegado à ideia de ter o seu deputado a quem cobrar 
as coisas, apoie o sistema atual de lista aberta e cada 
um escolhe o seu candidato, nós teremos financiamen-
to público com o atual sistema de lista aberta. Como é 
que nós vamos distribuir esse fundo de financiamento 
eleitoral entre os milhares e milhares, por exemplo, de 
candidatos a vereador nos mais de seis mil Municípios 
do País? Só de deputados estaduais, nós tivemos a 
concorrendo mais 14 mil nas eleições do ano passa-
do, talvez metade disso a deputado federal. Quantos 
senadores, quantos governadores? Como é que se vai 
distribuir o dinheiro público para pagar a eleição dessa 
gente toda? Quem vai fiscalizar? Então, poderemos 
ter a situação ridícula de ver o plebiscito apoiando o 
financiamento público, em nome da moralidade, e o 
sistema atual de lista aberta. Como é que nós faremos? 

Bom, ontem, o Ministro Aloizio Mercadante, pro-
movido à condição de condestável do regime, vem à 
televisão e diz: “O Congresso será obrigado a aprovar 
aquilo que o plebiscito indicar.” Não sei. O Ministro da 
Justiça, eu o vi na televisão, ouvia o Ministro Merca-
dante, com ar circunspecto, grave, acenando com a 
cabeça a sua total concordância a este disparate: o 
Congresso será obrigado a adotar o que o plebiscito 
indicar. Então, se o plebiscito nos levar a essa situa-
ção que acabo de descrever, o que é perfeitamente 
possível, nós estaremos enredado numa confusão 
sem tamanho e coberto de ridículos e desmoralizados 
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definitivamente. Definitivamente! Talvez seja esse o 
objetivo da Presidente da República e do PT. 

Agora, Sr. Presidente, quando a Senhora Presi-
dente da República fala em reforma política, seu pri-
meiro dever, para que seja levado a sério esse tema, é 
dizer qual é a proposta que ela tem. É impossível que 
uma pessoa de longa militância política, que ocupou 
cargos relevantíssimos nos governos, que é Presiden-
te da República, não tenha a menor ideia sobre qual 
seria a melhor forma de aperfeiçoar o nosso regime 
democrático.

Ela não diz. Ela apenas joga para o debate a for-
ma, um processo decisório, o plebiscito, mas não diz o 
que ela quer, qual é a sua proposta, que proposta ela 
defenderá no seu plebiscito. O exercício da liderança 
impõe ônus e o principal é dizer a sua opinião, dizer a 
sua verdade, que não quer dizer que seja a verdade 
dos outros. Mas ela não diz. Ela apenas se esconde 
atrás do biombo do plebiscito. Mais ainda, Sr. Presi-
dente, envereda, no afã de concretizar essa manobra 
política diversionista, pela competência do Congresso, 
com a maior sem-cerimônia.

Quem está dizendo quais temas serão encami-
nhados ao Congresso para que o Congresso delibere 
é o Ministro da Educação. Ele é quem vai dizer qual 
é o cardápio. O Congresso poderá acrescentar, eles 
concedem. Concedem que o Congresso possa acres-
centar uma ou outra questão.

Já há, no Governo, o Vice-Presidente da Repú-
blica, Michel Temer, encarregado de estabelecer, juri-
dicamente, os contornos dessa pauta, e o Presidente 
da Câmara e o Presidente do Senado dizem amém. 
Dizem amém, quando convocar plebiscito ou referen-
do é competência exclusiva do Congresso Nacional. 
E mais ainda, Sr. Presidente, o meu alarme maior 
vem de declaração do presidente do PT, ontem, que 
foi, infelizmente, secundada por uma declaração do 
Presidente do Senado, que eu espero que tenha sido 
mal-interpretado.

Que declaração é essa? Todos nós sabemos que 
existe, na Constituição brasileira, um limite à inovação 
em matéria de regras eleitorais. Nós sabemos que a 
democracia, como diria Norberto Bobbio, é, em es-
sência, um conjunto de regras do jogo, de regras que 
têm de ser conformadas de tal forma que o resultado 
do jogo não seja previamente estabelecido. Portanto, 
as regras devem favorecer a manifestação da maio-
ria, mas também os direitos e a presença da minoria.

Regras democráticas devem ser assim. Por isso 
é que a Constituição, no seu art. 16, quando trata dos 
direitos políticos, erige com toda clareza uma regra 
basilar da democracia: é que as leis que promovam 
alteração no sistema eleitoral têm que entrar em vigor 

pelo menos um ano antes da eleição. É a Constituição 
brasileira.

E o Presidente do PT, Deputado Rui Falcão, reu-
nindo seu Partido em São Paulo: “não, é besteira. O 
plebiscito pode decidir ao contrário, pode decidir que 
as regras podem valer para este ano.” Claro, porque 
a Presidente Dilma diz o seguinte: “alguma coisa tem 
que valer para este ano.” Que coisa, ela não diz, mas 
alguma coisa tem que valer. 

Vejam a irresponsabilidade com que esse assunto 
está sendo conduzido. E o que é pior, Sr. Presidente, 
o Presidente do Senado, Senador Renan Calheiros, 
segundo leio na imprensa – espero que eu não tenha 
lido direito ou que o jornalista tenha interpretado erra-
do –, também diz isto: “o plebiscito pode, sim, alterar 
a regra constitucional, basilar da democracia, da anu-
alidade das regras eleitorais.” 

Se isso acontecer, nós estaremos escorregando 
por uma rampa que vai nos levar aos piores abusos 
totalitários, a um risco institucional contra o qual o Se-
nador Cristovam Buarque procurava alertar num arti-
go, em que propôs a nossa assinatura, e que perdeu 
a atualidade naquele momento, mas creio que deva 
ser novamente colocado na ordem do dia e em defe-
sa da democracia e das regras do jogo democrático. 

Eu não vou entrar nessa farsa, nessa conversa 
fiada de plebiscito e nem vou discutir, agora, as van-
tagens respectivas de referendo ou plebiscito. Essa é 
uma pauta furada, é uma pauta falsa, é uma pauta que 
esconde a intenção de políticos que querem aproveitar 
esse fogaréu que foi levantado nas ruas para assar a 
sua sardinha. E eu não vou entrar nisso. 

Ouço o aparte do Senador Cristovam Buarque, 
que há muito tempo vem pedindo para fazer as suas 
observações, que são sempre bem-vindas, ao meu 
discurso. 

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – Eu 
espero que o nosso Presidente, Pedro Simon aceite 
este aparte e outros, se for preciso, porque acho que 
este é um debate – e o Pedro Simon é quem mais 
defende que a gente use bem este tempo aqui – que 
pode levar muito tempo. Eu quero começar dizendo que 
estou absolutamente de acordo que o Governo esteja 
usando a ideia do plebiscito como gesto de marketing. 
E falo aqui com toda responsabilidade: estão querendo 
transformar o povo na rua em uma massa de manobra 
a favor do Governo, inclusive no momento, como o se-
nhor disse, em que a inflação está crescendo, o PIB 
não cresce como deveria, são previstas crises sérias 
nas contas externas, são previstas crises nas contas 
internas. Então, neste momento, a sensação que dá é 
de que, numa jogada aparentemente benfeita, está se 
querendo transformar o movimento que é contra o que 
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está aí, inclusive o Governo, mas inclusive nós, aqui, 
inclusive tudo, estão querendo transformar isso numa 
massa de manobra. Essa ação em um dos discursos 
dos Ministros dá a impressão de que o povo foi para 
a rua apoiar o Governo, e não protestar contra todo o 
sistema político, incluindo o Governo. Só que não es-
cutar o povo é um perigo. E está a prova aí. Nós não 
escutamos o povo. Eu disse nós, não foi só o Governo, 
mas nós todos que fazemos política neste País não 
escutamos o povo. E estamos pagando o preço: não 
podemos ir à rua. Mas, fazer de conta que se escuta 
o povo e manipulá-lo, paga-se um preço muito mais 
alto no momento seguinte. Pode demorar algum tem-
po, mas se paga um preço muito alto. O plebiscito é 
um gesto de marketing porque ele não tem como ter 
consequência para responder às aspirações da rua. 
O senhor mesmo disse: as aspirações são a inflação, 
o baixo nível da qualidade da educação, da saúde, 
o transporte público. Plebiscito nenhum vai melhorar 
o transporte público, a educação e a saúde. Agora, 
para que essas coisas melhorem, precisamos fazer 
uma grande reforma política. Se tivéssemos tido uma 
estrutura política boa, essas coisas ruins do sistema 
público de saúde, da educação, não estariam acon-
tecendo. Se o nosso sistema político fosse capaz de 
ouvir as necessidades do povo, nós não estaríamos 
com essa situação trágica. Em vez de prioridades que 
o senhor citou, como os estádios da Copa, nós tería-
mos melhores serviços públicos. Mas, eu não fico só 
nisso. Se não fosse a prioridade equivocada de base-
ar o crescimento na indústria privada de automóveis, 
em vez de colocar nossas indústrias para fabricarem 
ônibus, VLTs...

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Claro, sem dúvida.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – ... 
e melhorar o transporte público, não estaríamos assim. 
A política é que dá o caminho para onde se vai, por 
isso a reforma política é tão importante. Mas, propô-
-la pelo plebiscito é não querer fazê-la. Quais são as 
perguntas? O povo está ligando realmente para saber 
se o voto vai ser por lista fechada ou não? 

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Ninguém sabe o que é isso.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Além disso, todos sabem que a lista fechada pode vir 
a ser um desastre. Alguns dizem que acaba a corrup-
ção. Se acabasse a corrupção de um político, criaria 
a corrupção de um partido inteiro. E, segundo, leva a 
corrupção para dentro do partido. A briga vai ser para 
saber quem é que fica em primeiro lugar.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – A briga e a compra dos lugares.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – E 
a compra dos lugares. Isso vai transformar os partidos 
em verdadeiras lutas de máfias para ver quem é o capo, 
porque o capo está eleito. Você tem o bom candidato 
lá embaixo, você vota naquele partido, aí você elege o 
capo e não elege o seu candidato. Eu sei que prestigiar 
o partido é importante, como digo sempre, partido com 
unidade ética e programática. Os nossos que estão aí, 
a meu ver, não têm isso. A minha proposta tem sido: 
o eleitor vota no partido, a maquininha apresenta os 
nomes dos candidatos do partido, e o eleitor escolhe, 
mais uma vez, quem ele quer, casa a lista com o nome. 
Mas complica tecnicamente. Não sei se é possível, tem 
que ouvir outras fontes. Há muitas discussões. Não dá 
para ser feito no plebiscito. Plebiscito é “sim” ou “não” 
a cada pergunta.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Daria para fazer o plebiscito assim, por 
exemplo, permita-me: “O senhor é a favor do trem-
-bala ou a favor de transporte de coletivo de massa?” 
Isso daria.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Isso. Sim ou não. Ou: “o senhor é a favor da proposta de 
reforma política que foi elaborada por X, ou não?”, que 
é o que eu defendo. Eu defendo, e por isso é chamado 
de referendo, que, depois de elaborada a proposta, aí 
a gente faz um referendo. E o povo tem direito de di-
zer: “não queremos isso.” Tenho a impressão de que 
no Chile o Pinochet fez uma proposta, o povo disse 
não, e ele caiu. É isso.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – De Gaulle, na França, também.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – É 
isso. O referendo é depois de uma proposta, porque 
essa proposta não satisfaz com quatro, cinco, seis, dez 
pontos. Precisa de muito mais. Eu vou só dizer alguns 
aqui em que fui pensando enquanto o senhor falava. O 
fim do fundo partidário vai entrar na lista do plebiscito?

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Claro que não. 

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Pois é, mas o povo quer saber se isso continua. O fim 
do programa eleitoral com marketing e a transforma-
ção do programa eleitoral só no candidato falando, ao 
vivo, ou, se for muito tímido ou tiver algum problema, 
ele manda uma fita gravada, mas ele falando. Cada 
candidato fala: do Presidente da República ao vereador. 

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Desde que o Presidente da República 
não seja livre para fazer propaganda do seu governo 
a qualquer momento, através das empresas, nem re-
quisitar rádio e televisão para fazer campanha eleitoral 
antecipada.
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O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – Ou 
a gente acaba a reeleição, que eu acho que isso, sim, 
nós deveríamos discutir. Acaba a reeleição ou não? E 
aí há uma pergunta. A Presidenta disse que quer que 
entre em validade já para esta eleição. Se a gente co-
locar reeleição ou não e passar, finda a reeleição, lá 
para agosto, ela vai reiterar a candidatura dela para 
Presidente ou não vai? Se quer que entre em vigor 
em outubro do próximo ano, tem de estar pronto no 
final de setembro deste ano. Portanto, se a gente vai 
colocar a reeleição, como eu acho que deve colocar, 
vai criar uma confusão para a próxima eleição. A gente 
vai propor um limite do custo da política, do sistema 
todo? O Congresso, quanto custa isto aqui? Quanto 
40 ministérios custam? Quanto custa isso? Porque eu 
incluo sempre o marqueteiro como um ministro. Então, 
são 40. A gente vai colocar o voto avulso? Ela vai co-
locar o voto avulso? Como fazer uma frase – “sim” ou 
“não” – da organização partidária? Como? E eu vou 
mais longe. Uma coisa que jamais nós aqui podería-
mos analisar: o Brasil precisa de duas Câmaras ou de 
uma Câmara única? É um debate que a gente deve-
ria ter coragem de fazer. Não estou defendendo aqui 
o fim do Senado, mas quero discutir isso. Neste mo-
mento de integração, em que os Estados começam a 
ser quase que uma ilusão do ponto de vista de poder 
nacional, cabe ou não manter duas Câmaras, em vez 
de uma Câmara, como é em tantos lugares? A gente 
permite ou não o chamado recall, a cassação de Par-
lamentares que não estão cumprindo aquilo com que 
se comprometeram? Eu vou mais longe. E a cassação 
de partidos que traem o eleitor? O partido que defen-
de uma bandeira e que chega ao poder e muda. E o 
número de ministérios? Tudo isso faz com que seja, a 
meu ver, quase impossível a gente ter um plebiscito 
para definir “sim” ou “não”, uma lista de ações a se-
rem julgadas. E eu vou botar mais uma, Senador, que 
está numa proposta que eu debato há alguns anos, à 
qual, ontem, o Senador Pedro Simon fez referência: eu 
aqui proponho uma moratória partidária; durante seis 
meses a gente poder reorganizar o quadro partidário 
brasileiro. Quando eu disse “abolir os partidos”, não foi 
no sentido de fazer política sem partidos, foi porque os 
atuais não estão nos servindo. São camisas de força 
para alguns e são um balão enorme para outros. 

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Balão ou baú?

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) 
– Por que não dar um período para que os partidos 
se reorganizem? Nós aqui somos mais próximos de 
alguns de outro partido do que daqueles dos nossos 
partidos, e somos mais distantes de alguns do nosso 
partido do que de alguns dos outros partidos. Isso é 

verdade, e isso não está certo. Então, não está certa 
essa proposta do plebiscito já, sem saber quem vai 
elaborar essas perguntas sendo eles. O fundo público 
de campanha, não dá para continuar com a maneira 
como é hoje. Eu já disse, mais de uma vez, e reafir-
mo aqui, Senador Aloysio, com os nossos 40 anos de 
conhecimento, se candidato outra vez, se eu tiver de 
pedir dinheiro a pessoas, empresários para financiar 
minha campanha: não quero. Eu já me constrangi com 
isso e me arrisquei. É arriscadíssimo. Se amanhã, aqui, 
numa comissão, eu votar alguma coisa a favor de al-
gum interesse de uma empresa que financiou minha 
campanha, desmoralizou a minha vida, e a gente, 
você vota sem querer, ou então arranja inimigos para 
sempre. Mas o fundo público pode não ser o caminho. 
O fundo público pode ser uma maneira de manipular 
tudo isso, e, como o senhor disse, como fazer para 
que, tendo um fundo público, não haja outras fontes 
de financiamento, que deturpariam tudo?

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – E, se me permite, eu tenho até o número 
exato de quantos candidatos a Deputado Estadual e 
Distrital nós tivemos na última eleição: 15.266 mil; De-
putado Federal: 6.015 mil; Senador: 272; Governador: 
169; e 9 candidatos a Presidente – na eleição passada. 
Como é que vai distribuir esse dinheiro? 

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – É.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Entre esse mundo de candidatos? Como 
é que se vai controlar esse dinheiro público?

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Mas, como está, não pode.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pois é.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Como está, não pode. Então, temos de mudar. E, aí, 
eu vou concluir, reafirmando a pergunta e fazendo uma 
evolução, porque as coisas aqui mudam todo dia, in-
clusive as coisas que a gente defende, eu nunca vou 
para trás, mas, às vezes, eu avanço. Eu só vejo uma 
maneira: para não tirar a força do Congresso e, saben-
do da impossibilidade de nós Congressistas votarmos 
aquilo que de fato interesse, ao longo prazo, na política, 
por causa do nosso instinto de sobrevivência, que, por 
exemplo, impediria que cada um de nós – e quando 
falo cada um de nós eu me incluo – nos impediria de 
discutir se o Brasil precisa ou não de Senado e Câma-
ra. Nós aqui não vamos conseguir fazer isso. Eu não 
consigo. Não tenho condições psicológicas, digamos, 
de discutir isso. Se nós não somos capazes de fazer a 
reforma radical pelo instinto de sobrevivência, se não 
queremos que vá um plebiscito direto com perguntas 
infinitas, com as dificuldades que isso traz, temos de 
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ter alguém que faça uma proposta e nos submeta. Mui-
tas constituições foram feitas por grupos de pessoas 
escolhidas pelo poder eleito, nós, dando uma função a 
algum grupo que elabore a proposta e que nos traga. 
E aí nós a submetemos a um referendo. Eu cheguei a 
dizer que a ideia era uma eleição aqui. Nós elegeríamos 
40, 50, 20, não sei quantos personagens respeitados 
neste País, capazes de elaborar uma proposta. Podí-
amos ter até alguns membros permanentes, ministros 
do Supremo, ex-presidentes da República. Podíamos 
ter, mas uma ideia que recebi de uma pessoa – não é 
minha – perguntou: E por que não pedir isso aos juí-
zes? Por que não pedir que o Presidente do Supremo 
coordene uma equipe de juízes dos tribunais eleito-
rais, por exemplo, que elabore a proposta? Como eles 
veem como deveria ser tudo isso? E essa proposta vem 
para cá, não vira lei. E nós analisamos, damos o nos-
so toque, mas nós já vamos dar o toque submetidos 
à pressão de algo que veio daqui. Nós teremos de ter 
muitos bons argumentos para recusarmos o que veio 
por aqui. E aí faz-se um referendo. Pode-se até fazer 
um plebiscito, sabe como, Senador? Olhe que a crise 
gera, sobretudo, imaginação. Podemos ter até uma 
alternativa: a proposta deles vem para cá, nós busca-
mos melhorar; se não aceitamos, ficamos com duas, 
e aí fazemos um plebiscito entre as duas. Vocês que-
rem a que veio da equipe consultora, formada pelos 
juízes ou vocês querem a nossa, que melhoramos a 
deles? O povo escolhe qual das duas quer. Então, são 
formas diferentes dessa marquetagem em cima de se 
fazer um plebiscito, fazendo perguntas aos eleitores 
que não refletem com acuidade os problemas e mui-
to menos a totalidade deles, muito menos. A lista de 
temas que nós precisamos mudar aqui é muito maior 
do que um plebiscito virar, sobretudo se for um plebis-
cito baseado em dizer “Nós (a Presidenta) estamos à 
frente do movimento”, querendo adotar o movimento. 
Não é nem mais ela ser adotada pelo movimento, é 
ela adotar o movimento, com perguntas ambíguas que 
poderão levar a fortalecer as propostas tradicionais do 
partido no governo, porque, no final das contas, pode 
acontecer isto: coisas que o Partido do Governo vem 
defendendo há tempo, que não consegue aprovar, de 
repente, encontrou maneira de aprovar. Como? Nos 
braços das pessoas que caminharam contra o Governo. 
Será uma inversão mágica merecedora de um Oscar 
de bom desempenho, mas não creio que venha servir 
bem ao que o Brasil precisa hoje.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Muito obrigado. Senador Cristovam Bu-
arque, V. Exª como sempre instigante nos seus apar-
tes, acaba de propor para discussão matérias, todas 
elas de alta indagação e que demandariam para sua 

aprovação realmente um nível de debate, de consen-
so político muito elevado, que penso que não está ao 
alcance, hoje, da atual representação popular no Con-
gresso e muito menos da Presidente.

Outro dia, Sr. Presidente, fui a uma sessão do 
Congresso, uma sessão conjunta, em que se discutia 
o veto à Lei dos Royalties do Petróleo...

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 
– RS.) – Matar a saudade da Câmara!

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Matar a saudade da Câmara!

E o Presidente Renan foi chamando os Líderes 
dos partidos para que eles se pronunciassem SIM ou 
NÃO a respeito da matéria. Era uma lista infindável, 
não acabava nunca: o partido fulano; o partido cicrano; 
o partido tal; o partido aquele; o partido aquele outro; 
cerca de 30 partidos, que, seguramente, não corres-
pondem a 30 visões diferentes do País. 

(Intervenção fora do microfone.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Exatamente! 
Eu fiquei espantado com a quantidade, a prolife-

ração de partidos representados hoje na Câmara, mui-
tos dos quais dominados por famílias, por indivíduos. 
Muita gente sabe, vendem lugar nas suas legendas. 
A imprensa anunciou, ainda recentemente, esse tipo 
de prática. 

Isso não gera problema para o Governo do País. 
A Presidente Dilma tem uma maioria tranquila, tem me-
dida provisória, não é isso que a impede de resolver os 
problemas. Mas creio que isso contribua para o des-
gaste, a deslegitimação da representação parlamentar. 

Uma medida simples para combater esse mal 
que se propaga como um câncer é a adoção de um 
projeto de lei, que já foi relatado aqui no Senado pelo 
Senador Raupp, que veda a coligação nas eleições 
proporcionais. Só isso já produziria uma decantação 
fantástica no quadro político. 

Outra medida é ampliarmos um pouco mais, co-
locarmos uma barra um pouco mais alta na cláusula 
de barreira que o cociente eleitoral hoje já estabelece; 
também provocaria uma aglutinação de partidos que 
tenham alguma afinidade para poder disputar as elei-
ções e ter representação parlamentar. São duas me-
didas simples e penso, Sr. Presidente, que entre todas 
as medidas propostas hoje, inclusive o meu sonhado 
voto distrital, as únicas que teriam alguma viabilida-
de de serem aprovadas são essas duas e já seria um 
passo gigantesco no rumo de uma melhor disciplina, 
de uma maior transparência e, talvez até, da maior go-
vernabilidade das nossas casas legislativas.

Basta, para isso, aprovar dois projetos de lei ordi-
nária: um relatado pelo Senador Raupp e, outro, rela-
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tado pelo Senador Jarbas Vasconcelos. Não é preciso 
plebiscito coisa nenhuma, é só votar.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 
– RS) – Desculpe-me... 

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pois não, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 
– RS) – V. Exª não acha que nós vivemos situações 
muito piores do que estamos vivendo hoje, a época 
da ditadura (...)

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – É claro.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 
– RS) – (...) em que não se podia nem falar com a Are-
na, porque uma coisa é o PT no Governo e outra coisa 
era a Arena da ditadura no Governo. Eles matavam, 
faziam o diabo. Hoje, o ambiente é de respeito.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Não tenho dúvida.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 
– RS) – Como é que a gente não pode reunir os Lí-
deres, sentar numa mesa e fazer o entendimento. Por 
que para isso precisa a Dilma chamar? 

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Não há móvito algum.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 
– RS) – Em primeiro lugar, a Presidente não tem nada 
a ver com isso. Ela está fazendo o que não é obrigada. 
Não podemos criticá-la por fazer, mas não é obriga-
ção dela. Agora, o Presidente do Senado podia reunir, 
vamos reunir nós todos, vamos encontrar uma forma; 
isso que V. Exª está dizendo.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Olha, o que tem consenso? O que pode 
ser aprovado? Vamos fazer sessão temática?

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 
– RS) – Daqui até o dia 15 de outubro, o que podemos 
fazer em conjunto? Quais são as questões que servem 
para todos, e podemos aprovar até por unanimidade.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, V. Exª com seu bom 
senso, que não afasta a sua visão muitas vezes utó-
pica e positivamente utópica das coisas, acaba de dar 
uma solução. E quero encerrar o meu pronunciamen-
to, depois de ter abusado da bondade de V. Exª e da 
paciência do Senado, com essa sugestão, esse apelo 
ao Presidente da Câmara e ao Presidente do Senado. 

Reúnam os líderes e verifiquem, entre as maté-
rias, muitas delas já instruídas com pareceres, quais 
são as que merecem aprovação do Senado e da Câ-
mara, por entendermos nós, parlamentares, que aten-
dem aos interesses nacionais. Basta isso!

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 
– RS) – Isso aí.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Não adianta ficarmos nos agitando nes-
se frenesi legislativo, vota isto, vota aquilo, plebiscito, 
referendo. Não! Medida simples, ao alcance das nos-
sas mãos, que poderia, em grande parte, melhorar o 
nosso sistema político.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 
– RS) – Há uma coisa interessante: PT e PSDB são os 
dois grandes partidos. Os dois têm hoje a dupla expe-
riência: cada um foi oito anos oposição, e cada um foi 
oito anos governo. Então, os dois conhecem os dois 
lados, quer dizer, têm tranquilidade. Não é como quem 
está só na oposição, o MDB, no nosso caso, quando 
só estava Arena no governo; nós nem sabíamos o que 
era ser governo. Agora, não: eles têm experiência!

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Aliás, todos os grandes partidos hoje 
já passaram por experiência governamental.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 
– RS) – Isso aí.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Então, Sr. Presidente, foi um privilégio 
poder discursar sob a presidência de V. Exª. Saiba V. Exª 
que tenho por V. Exª uma admiração que já era gran-
de, mas que cresce a cada dia, na nossa convivência.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB 

– RS) – Depois o Cristovam. O Cristovam fala depois, 
trocando comigo.

Senador Cristovam, eu cedo o tempo, e falo de-
pois de V. Exª.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, amigos que nos acompanham pela 
TV Senado, pela Rádio Senado, vejo, de forma bas-
tante positiva, a decisão da Câmara dos Deputados de 
aprovar a destinação de 75% dos royalties dos novos 
contratos de petróleo, do pré-sal, para educação, mas 
não só do rendimento do fundo, mas também de 50% 
do fundo. Isso aumentou muito o valor a ser rateado 
e a ser destinado para educação no nosso País: 75% 
para educação, e 25% para saúde pública. É uma 
medida positiva, foi defendida pelo PDT na Câmara 
dos Deputados. Nosso Líder na Câmara, Deputado 
André Figueiredo, fez um trabalho importantíssimo, 
defendeu e conseguiram aprovar dessa forma. E eu 
vejo como uma maneira muito positiva, que atende ao 
clamor das ruas.

Essa medida vem ao encontro dos anseios po-
pulares que estão sendo externados por centenas e 
milhares de brasileiros nas ruas do nosso País, nas 
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últimas semanas. Mas é preciso que, no momento em 
que tais recursos forem efetivamente utilizados para 
essa finalidade, estejamos prontos para alimentar um 
sistema educacional remodelado para cumprir com 
uma missão de construir um Brasil melhor.

Costumamos falar que a educação é a ferramen-
ta mais importante da construção de um país, porque 
ela é que prepara a nossa mais valiosa infraestrutura, 
que é o ser humano. Somos mais de 200 milhões de 
habitantes e temos, na grande maioria, uma qualida-
de de vida abaixo do que merecemos. Isso acontece 
exatamente por causa das falhas do nosso sistema 
educacional.

Atualmente, para a educação são destinados, 
por ano, em torno de R$250 milhões. O Plano Nacio-
nal de Educação 2011/2020, em votação nesta Casa, 
requer 10% do PIB para o setor, chegando a cerca 
de R$100 bilhões por ano. A previsão do rendimento 
anual dos royalties do petróleo do pré-sal para a edu-
cação é a de aproximadamente R$28 bilhões por ano. 
Portanto, pode quase triplicar o valor que a Nação terá 
para aplicar no ensino, mas a sociedade brasileira só 
ficará satisfeita caso esses recursos sejam utilizados 
com eficiência e eficácia para os nossos estudantes, 
para os nossos alunos. 

Defendo que um sistema educacional ideal para 
o Brasil priorize três pontos: a federalização do ensino; 
uma melhor capacitação e valorização dos professo-
res – ontem eu ouvi da nossa Presidenta Dilma que 
só vamos ter um ensino melhor se valorizarmos mais 
os nossos professores, se conseguirmos aumentar o 
rendimento ou salário dos nossos professores brasi-
leiros; isso eu ouvi ontem, com muita alegria, da nos-
sa Presidenta Dilma na reunião com os Líderes que 
tivemos ontem à tarde; e a terceira é a aplicação da 
escola de tempo integral. 

Entendemos a federalização do ensino básico, 
incluindo o fundamental e o médio, como um conjunto 
de medidas que permitam não apenas que a educação 
fique uniforme, mas também que as despesas sejam 
mais bem divididas.

O que nós queremos com a federalização? 
É que o aluno que aprende aqui em Brasília tenha 

o mesmo ensino lá em Ji-Paraná, lá em Pimenteiras, 
lá em Roraima, lá no Paraná; que o ensino seja apli-
cado da mesma forma, para que nós possamos fazer 
com que toda a sociedade, todos os nossos jovens, 
todos os alunos tenham uma ascensão por igual em 
todo o nosso País. Isso, para mim, é de fundamental 
importância. É nesse sentido que nós defendemos a 
federalização do ensino brasileiro. Compartilho com o 
nobre Senador Cristovam Buarque a proposta de que 
melhorar e igualar a qualidade da educação brasilei-

ra é tratar a educação com uma questão do Brasil, e 
não como dos Municípios e dos Estados, ou seja, a 
educação que uma criança ou um adolescente rece-
be em São Paulo ou no Rio de Janeiro tem que ser a 
mesma em toda a Região Amazônica, por exemplo. 
Temos que ter um padrão nacional para a educação 
brasileira. É por isso que, nós do PDT, inspirados nas 
ideias e propostas de Brizola e Darcy Ribeiro, como 
os Centros Integrados de Educação Pública do Rio de 
Janeiro (CIEP), defendemos a federalização do ensino 
básico no Brasil.

O Governo Federal precisa assumir o compromis-
so de promover e financiar uma educação de qualidade 
em todo o território nacional por igualdade. A federa-
lização deve visar à criação de uma carreira nacional 
do magistério, adotando, por exemplo, o modelo que 
já existe entre professores de escolas técnicas e dos 
colégios militares. Todos entrariam em uma carreira 
federal com o salário pago pelo Governo Federal. De-
fendo a criação de um fundo de apoio à meritocracia, 
para gerar ainda mais estímulo aos nossos professores.

Segundo ponto: melhoria na qualidade dos pro-
fessores e de forma uniformizada em todo o País. 
Precisamos que os professores recebam salários dig-
nos, pois eles vão educar os nossos filhos, mas, para 
isso, precisamos de professores com uma formação 
educacional. O ensino básico no Brasil precisa de 
professores graduados, com especialização, com pós-
-graduação, com mestrado e doutorado. Com a fede-
ralização, teremos mais condições de fomentar essa 
formação continuada do professor, criando estímulos 
e ferramentas para isso.

Como terceiro item dessa proposta, temos a es-
cola de ensino em tempo integral. Penso da mesma 
forma que o Ministro da Educação, Aloizio Mercadan-
te, quando afirma que “nunca teremos educação de 
qualidade sem tempo integral na escola”. 

Consegui encaminhar emendas para a construção 
e implantação de duas escolas de ensino em tempo 
integral em Rondônia: uma em Porto Velho, e outra em 
Ji-Paraná. Esse sistema não trata apenas de uma escola 
onde as crianças e adolescentes passam mais tempo 
sendo cuidados ou mais tempo na escola; na educa-
ção em tempo integral, os alunos terão orientação nos 
estudos, prática de ciências, preparação acadêmica e 
para o mundo do trabalho e auxílio na elaboração de 
um projeto de vida, que consiste em um plano para o 
seu futuro. Além das disciplinas obrigatórias, os estu-
dantes contam também com disciplinas eletivas, que 
são escolhidas de acordo com seu objetivo, com ativi-
dades culturais, de lazer e de promoção da cidadania.

Em modelos que já vêm sendo trabalhados em 
alguns Estados brasileiros, os resultados são bastante 
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positivos. Os estudantes passam de oito a nove horas 
nas unidades escolares, onde fazem três refeições 
diárias. Com esse tempo, é possível não apenas tra-
balhar na uniformização do ensino, mas também lidar 
com a individualidade do aluno, preparando melhor as 
nossas crianças e jovens para o futuro. 

Esses três itens são alguns de diversos pontos 
que podem influenciar diretamente para melhorar a 
qualidade de ensino aplicado no Brasil. Por isso, preci-
sam ser vistos como prioridade de investimento quando 
se tornar efetivo o aumento de destinação de verbas 
para o setor. Mas, para isso, precisamos, desde já, de 
um planejamento de mudanças estruturais no sistema 
educacional brasileiro. Existem diversos modelos de 
ensino de sucesso em vários países, mas, com certeza, 
encontraríamos dificuldades para adotar outro modelo 
para o Brasil, tendo em vista as nossas características 
únicas, como as de cada país, de cada povo.

Um desses modelos é o da Finlândia, que tem se 
destacado repetidas vezes no primeiro lugar do exa-
me internacional realizado em Pisa, que avalia anu-
almente o rendimento de estudantes na faixa de 15 
anos. Infelizmente, dos 56 países que são avaliados, 
o Brasil, repetidamente, vem se posicionando entre os 
últimos colocados.

O modelo finlandês é de uma escola obrigatória 
para todas as crianças, com uma gestão centraliza-
da, mas que dá grande autonomia aos Municípios e 
às escolas. Seu ensino é voltado para a formação do 
ser humano e do profissional. As reformas que leva-
ram ao sucesso educacional finlandês recente foram 
implementadas ao longo de quatro décadas, a partir 
dos anos de 1960. Durante o mesmo período, a Fin-
lândia experimentou grandes mudanças sociais e eco-
nômicas, transformando-se em uma das sociedades 
mais avançadas do mundo em termos de bem-estar 
social, competitividade, economia e inovação tecno-
lógica. Com uma participação pequena na Segunda 
Guerra Mundial, o país experimentou no pós-guerra 
um grande processo de industrialização, com o apoio 
dos Estados Unidos.

Diferentemente do que ocorreu aqui no Brasil, 
esse processo somente ampliou, entre a população 
e seus governantes, a valorização da educação, que 
já era presente desde a independência do país, em 
1917. Por isso considero que a lição mais importante 
de qualquer modelo de ensino de sucesso que pos-
samos conhecer é a lição da valorização da educação 
pelo governo e pela sociedade. Sem pais e familiares 
que reconheçam a importância do ensino, sem pro-
fessores que se sintam valorizados e reconhecidos, 
sem um governo que anteveja a necessidade de um 

povo qualificado e educado, teremos um sistema edu-
cacional incapaz de suprir as necessidades da nação.

Levando em consideração esses pontos é que 
afirmo que precisamos urgentemente, para atender 
os anseios que estamos ouvindo das ruas, a fede-
ralização do nosso ensino, uma melhor capacitação 
e valorização dos professores e dos profissionais da 
educação e a implantação da escola de ensino em 
tempo integral. Sem isso, será inócua a destinação 
de 75% dos royalties do petróleo e 10% do PIB para 
a educação. Se nós não tivermos um planejamento, 
um projeto para nós gastarmos bem essa verba, nós 
não teremos sucesso apenas destinando um grande 
montante de verba para a educação brasileira.

Ouço, com o maior prazer, nosso colega e grande 
Líder Senador Cristovam Buarque.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Senador Acir, o senhor está trazendo algo fundamen-
tal aqui, que é: não basta ter o dinheiro; é sobretudo 
preciso saber como aplicá-lo. E não estamos pensan-
do nisso. O próprio PNE, Plano Nacional de Educação, 
que está propondo 10% do PIB para a educação, não 
diz como esses 10% serão aplicados. Se a gente jogar 
dinheiro no quintal de uma escola, na primeira chuva 
vira lama, mesmo que se cumpram os 10% do PIB, se 
a gente jogar dinheiro equivalente a 10% do PIB. Se 
a gente jogar dinheiro equivalente a 10% do PIB no 
quintal da escola, vira lama. Se a gente jogar esse di-
nheiro, hoje, no atual sistema, não vai dar o resultado 
que se espera. É preciso saber como aplicar. Uma 
parte tem de ser aplicada no atual sistema, obviamen-
te, para que ele melhore, mas ele não dará o salto. Ele 
está velho, superado. O atual sistema educacional 
brasileiro pode até melhorar, mas não dará o salto de 
que o Brasil precisa para ser comparado com países 
de vanguarda na área de educação. E não me confor-
mo em me satisfazer com a melhora na educação. 
Tem-se de dar um salto. Eu não me conformo, Senador 
Acir, em comparar se o Brasil hoje está melhor do que 
há 20 anos; quero saber se estamos à frente ou atrás 
dos outros países melhores. Nós nos acostumamos a 
fazer comparações conosco mesmos; só nos compa-
ramos com os outros no futebol. No futebol ninguém 
fica dizendo: “A nossa seleção hoje está melhor que 
ontem.” Não, a gente quer saber se a nova seleção 
hoje está melhor do que a da Espanha. Mas, em edu-
cação, não fazemos isso. Nós não perdemos tempo 
para vermos que estamos piores hoje, mais atrás da 
Coreia do que estávamos há 20 anos – e em relação 
a muitos outros países. Então, o dinheiro do royalty 
para a educação... Fui o primeiro a trazer aqui os 100%, 
e o Deputado Brizola Neto, 70% ou 75%, lá na Câma-
ra, antes de mim, antes de mim. Depois defini 100%, 
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o projeto foi arquivado aqui, porque a maioria decidiu. 
Depois, apresentei outro, com o Senador Tasso Jereis-
sati, em 2010, depois outro, com o Senador Aloysio 
Nunes, em 2011. Esse projeto trará, se tudo der certo, 
apenas 10% do que precisamos para a educação no 
ano 2022. Estamos vendendo uma ilusão. Estamos 
vendendo a ilusão de que a educação será resolvida 
com o dinheiro do pré-sal, sem dizer ao povo, com to-
das as letras, que primeiro, embora haja muitas boas 
probabilidades, ainda é uma hipótese o petróleo, quan-
do ele está debaixo da terra e ainda mais debaixo do 
mar. Segundo, ainda que tenhamos os anteprojetos 
tecnológicos de como explorar petróleo a cinco mil 
metros abaixo d’água e a dois mil abaixo da terra, ain-
da não temos certeza se vamos conseguir fazer isso. 
Terceiro, ainda que tenhamos como fazer isso, não 
sabemos o custo em investimento que será necessá-
rio. Veja que, ao fazer uma coisa tradicional como é 
um estádio, a gente tem errado em 50% o previsto 
quando comparado com o realizado, imagine na hora 
de fazer uma coisa nova. Não sabemos. E quarto, se 
tudo isso der certo, a gente não sabe o preço do pe-
tróleo daqui a dez anos. Ele pode ser muito maior, mas 
pode ser menor. Aí estão os países construindo alter-
nativas energéticas. Os Estados Unidos estão cami-
nhando para serem um país que não será dependen-
te de petróleo em dez anos. Do jeito que o Kennedy 
disse “Em dez anos, vamos para a Lua”, o Obama diz 
que “Em dez anos, vamos substituir grande parte do 
petróleo por outras fontes.” A China hoje é vanguarda 
na área de energia solar e eólica. A gente não sabe o 
efeito disso sobre os preços. Mas, se tudo der certo 
– o petróleo existir, ficar fácil tirá-lo lá de baixo e car-
regá-lo, transformá-lo e vendê-lo pelo preço de hoje –, 
ainda assim, os royalties, quando distribuídos, vão dar, 
em 2022, R$60 bilhões, com 75% dirigidos. E nós pre-
cisamos, para dar um salto em educação, de R$450 
bilhões. Nós precisamos de R$9 mil por criança, e são 
50 milhões de crianças. Então, estamos vendendo a 
ilusão; e pior, não estamos dizendo como aplicar. E o 
mais grave: do jeito que veio da Câmara, está-se di-
zendo que 75% dos royalties do petróleo irão para a 
educação pública, e não diz se é a básica ou a supe-
rior. E ontem conversei com o senhor, pedindo o seu 
apoio para uma emenda que diga que, desses 75%, 
75% irão para a educação básica e 25% ficam para o 
ensino superior. Essa emenda vai ser bombardeada 
aqui, porque a UNE virá aqui ser contra e até a UBES, 
que é a União dos Estudantes Secundaristas, é capaz 
de vir aqui e dizer que deem mais dinheiro para o en-
sino superior, porque todos eles são candidatos ao 
ensino superior. Não vão se beneficiar desse dinheiro, 
que só chega em 2022. Veja bem: uma criança que 

tiver de nascer neste ano, em 2022, já vai estar fora 
da escola. Aliás, já vai estar quase que se formando. 
É muito tempo para a gente esperar por uma ilusão. 
Mesmo assim, como tudo pode dar certo, é preciso 
vincular esse dinheiro à educação. Mas sem mentir ao 
povo. Não dá para esperar. É uma tragédia esperar 
pelo pré-sal, pelo tempo que leva, por uma geração e 
meia sacrificada sem receber esse dinheiro. E por que 
não todas as gerações receberem esse dinheiro, que 
é pouco, e ainda mais, como o senhor mesmo disse, 
sem se dizer para onde vai? Eu acho que a gente de-
veria garantir que esse dinheiro deveria ir, todo ele, 
para salário de professor. Sabe que, mesmo assim, 
aumentaria pouco? Façam as contas: R$60 bilhões, 2 
milhões de professores. Dão R$2 mil por mês para 
cada um. Mais ou menos dobra o salário médio, e fica 
em R$4 mil, que é menos do que em Brasília. R$4 mil, 
que é um quinto do que ganha um Deputado, um Se-
nador ou um Ministro do Supremo, menos de um quar-
to. Se todo ele for usado com salários de professores. 
E só em 2022. Todos os que se aposentarem antes de 
2022 vão ficar de fora. E, se a gente disser que esse 
dinheiro vai também para os aposentados, aí é quase 
nada que fica, porque aí a gente vai ter que dividir não 
por 2 milhões, mas por 4 ou 5 milhões. Então, a gente 
precisa dar um choque de realismo no Brasil. Choque 
de realismo é dizer: o pré-sal não é uma garantia, se 
ele vier vai demorar e, mesmo que ele venha, quando 
ele chegar será pouco para o que o Brasil precisa para 
a nossa educação. Mesmo assim, temos que lutar para 
que continue essa ideia de que 100% – aliás, no final, 
75% – dos royalties vão para a educação. Mas aí, de-
finir como é que ele vai ser gasto. Não definir é jogar 
dinheiro fora. Não vai faltar prefeito que vai asfaltar a 
rua onde está a escola e dizer: “Isso é educação.” Vai 
colocar água e esgoto na rua onde está a escola e 
dizer: “Isso é educação.” Aliás, aqui a gente está vo-
tando algo que é parecido. Na ideia do passe livre para 
jovens estudantes, à qual eu sou favorável, pela pro-
posta do Senador Renan Calheiros, o dinheiro sai do 
pré-sal. Primeiro, não vai entrar em vigor nem tão cedo. 
Aí, nós estamos atrasados em relação a Goiás e ao 
Rio Grande do Sul, que já começaram. Tanto o Gover-
nador Tarso quanto o Governador Perillo já começaram. 
Ficamos para trás. Além disso, vai tirar do dinheiro da 
educação para o transporte, dizendo: “Transporte faz 
parte da educação, porque sem transporte não se vai 
à escola.” Mas aí, as roupas dos meninos também. Aí 
a comida dos meninos, não só a merenda, mas em 
casa, também. Aí o asfalto também. E aí não vai sobrar 
nada para os nossos professores, vai ficar tudo no 
meio do caminho, porque, realmente, educação é pro-
fessor. Se nós não vincularmos esse dinheiro ao pro-



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 40877 

fessor, ele será desperdiçado e ficará a grande ilusão 
de termos oferecido o que ou não existia, ou existia e 
era pouco, ou existia, não era pouco e a gente aplicou 
mal. Por isso, é importante o seu discurso e eu gosta-
ria que ele reverberasse, como se diz, repercutisse, 
para dar um choque de realismo no Brasil, no que se 
refere aos investimentos em educação. A gente preci-
sa de R$450 bilhões para ter um custo de R$9 mil por 
aluno, o que permitiria pagar mais ou menos o mesmo, 
R$9,5 mil, ao professor, sem o que a gente não atrai 
os melhores quadros da sociedade. Eu defendo isso 
ao longo de 20 anos. Quando isso acontecer, esse di-
nheiro do pré-sal será muito pouco, a gente vai ter que 
encontrar em outras fontes, e o Brasil as tem, porque 
quando isso chegar, daqui a 20 anos, vai custar só 
6,4% do PIB, que não é muito – estão propondo 10% 
–, ainda sobram 3,6% para ensino superior e outras 
coisas relacionadas com a educação. O Brasil precisa, 
é possível, e não pode cair em ilusões.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – 
Muito obrigado, Senador Cristovam pelo seu aparte.

A nossa exposição é exatamente neste sentido: 
não adianta nós colocarmos dinheiro na educação sem 
um planejamento, se nós não reestruturarmos e não 
direcionarmos onde vai ser gasto. O pré-sal, é sabido, 
vai demorar muito tempo. Nós estamos com uma gran-
de expectativa, Sr. Presidente, com relação aos 10% 
do PIB, que vai ser votado agora e que já vai dobrar o 
investimento no ensino brasileiro. Mas nós temos que 
direcioná-lo, senão acontecerá exatamente aquilo que 
o nosso Senador Cristovam Buarque acabou de co-
locar. Vai-se perder, vai-se jogar dinheiro na frente da 
escola e vai virar lama, e é exatamente isso que nós 
não podemos deixar que aconteça. É nesse sentido 
que nós estamos colocando, Senador Cristovam. E, 
ontem, nós falávamos – concordo plenamente com V. 
Exª – em já destinar, mesmo que seja para o futuro, 
em já deixar claro onde serão investidos esses 75% 
do pré-sal destinados à educação. Tem que ser clara-
mente colocado, claramente debatido e especificado 
onde será gasto esse dinheiro, para que, no futuro, 
também não venha a se perder, sem chegar ao aluno 
e sem passar para o nosso professor.

Ontem, eu ouvi, de nossa Presidenta Dilma, exa-
tamente isto: “Nós nunca teremos uma educação de 
boa qualidade se nós não investirmos no professor; se 
ele não ganhar bem, se não tiver uma renda suficiente 
para viver feliz e não tiver satisfação de ir à escola.” Eu 
fiquei feliz, ontem, de ouvir isso da Presidenta Dilma 
na reunião que tivemos à tarde com todos os Líderes 
do Senado. Esperamos que isso aconteça realmente 
e que ela possa fazer com que seu pensamento se 
transforme em realidade.

Por gentileza, Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 

Eu quero dizer que, então, fico feliz de poder contar 
com o apoio da Presidenta Dilma para uma emenda 
que está pronta e que apresentarei aqui, na hora em 
que chegar o projeto que vem da Câmara, no sentido 
de que os 75% da educação irão, integralmente, para 
a educação de base e para o salário do professor.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sem 
dúvida, terá nosso apoio e nós vamos trabalhar para 
que V. Exª seja o relator dessa matéria. Nós teremos 
uma reunião, daqui a pouco, com o Presidente Renan, 
e o primeiro item da pauta será exatamente sobre a 
relatoria dessa matéria para que V. Exª, já experiente e 
balizador com relação à educação, possa ser o relator 
e incluir as emendas necessárias para que tenhamos 
transparência, uma definição clara de como será in-
vestida essa grande riqueza brasileira e de que forma 
será investida. Não basta dizer que será investida na 
educação ou no ensino brasileiro, mas é preciso pon-
tuar o que será feito com esse dinheiro.

Ouço o Senador Moka com o maior prazer.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Se-

nador Acir Gurgacz, grande parte de minha vida passei 
em sala de aula. Dei aula durante 15 anos, Senador. Fui 
daquele professor que costumamos dizer “com cheiro 
de giz”, daquele que entra em sala de aula. Cheguei, 
pelo que me lembro, a dar 44 aulas por semana. Eu 
tenho uma preocupação. Eu só dei aula para o chama-
do segundo grau (nosso colegial antigo) e na faculda-
de de Medicina de meu Estado, nos cursos de saúde 
do meu Estado por um pequeno tempo. Fiz concurso 
público, fiquei dando aulas, mas depois, não dei con-
tinuidade. O que me chama a atenção neste debate 
– e eu vou dizer ao Senador Cristovam Buarque – é 
que há uma proposta de que a educação teria de ser 
federalizada. Ele costuma dar como exemplo as esco-
las do Exército, cita muito a escola do Rio de Janeiro, 
e é verdade isso. No meu Estado do Mato Grosso do 
Sul, por exemplo, no Colégio Militar, como é conhecido, 
eles têm um nível muito alto. Os alunos que ingressam 
ali facilmente passam no vestibular para os melhores 
cursos. Eu dei aulas em curso preparatório para o 
vestibular, também, num colégio salesiano, o Colégio 
Dom Bosco, que tinha um acordo, era o Curso Obje-
tivo Dom Bosco, como nós chamamos lá. Onde, me 
parece, nós temos maiores problemas? Exatamente 
nesse ensino fundamental. Aliás, nós temos de garan-
tir. Primeiro, houve um esforço muito grande para se 
colocar as crianças na escola, eu reconheço isso. O 
País fez um esforço e conseguiu. A maioria das crian-
ças tem acesso. Ainda temos várias crianças fora de 
sala. Agora, é preciso aprimorar o ensino fundamen-
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tal e o recurso tem de ir para lá, senão a maioria dos 
recursos irá para as universidades públicas. Isso é 
uma realidade. Nós temos uma distorção grande nas 
escolas públicas. Vou dar um exemplo: o aluno, para 
passar no vestibular de Medicina da USP, em São 
Paulo, tem de fazer, às vezes, dois anos num colégio 
muito bom – e aí estamos falando de escola privada. 
Então, na universidade pública, na sua maioria, aca-
bam entrando alunos que teriam, em tese, condições 
de pagar por uma faculdade. Se tivéssemos de priori-
zar, neste momento, teríamos de priorizar, realmente, 
o ensino fundamental. Quanto a essa distorção, muita 
coisa tem sido feita, com cota. Eu defendo sempre a 
cota, porque a minha tese é de que o aluno público, 
aquele que tem menos condição financeira, deveria 
ter condição de adentrar essas faculdades. É claro 
que, em algum momento, você vai esbarrar, também, 
na questão da competição, que tem de ser livre para 
todo mundo. Então, eu fico feliz com este debate. Fico 
feliz pelos 75% e, aí, para encerrar vou lhe dizer: fiquei 
muito feliz com essa destinação de 25% para a saúde. 
Eu sei que isso não vai agradar o Senador Cristovam 
Buarque, mas, como médico, Senador Acir Gurgacz, 
eu acho que a prioridade, hoje, o que eu ouço, o que 
eu sinto, é exatamente isto: a saúde precisa de recur-
so. Nós precisamos encontrar fonte de financiamento 
para a saúde. Precisa de gestão? Precisa de gestão. 
Precisa melhorar, evitar os desvios? Sim, mas precisa 
de recurso novo na saúde. E eu fiquei muito feliz que 
a Câmara tenha encontrado esses 75% e 25%, mas 
encontrou depois de ter aumentado também o aporte 
desses recursos. Então, na verdade, os 75% que vêm, 
do jeito que foram votados, representam muito mais 
do que os antigos 100% que havia. Não sei se estou 
sendo claro. Mas eu percebo que o Senador...

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Posso fazer um comentário, Senador? 

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Por 
favor, Senador Cristovam, é um prazer. 

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Primeiro, que foi decidido isso e hoje conta com o meu 
apoio, dos 25% para a saúde, sem dúvida alguma. Ago-
ra, no debate na Câmara, onde estive, eu fiz questão 
de dizer, Senador, que a coisa mais importante para 
um brasileiro é a saúde, mas a coisa mais importante 
para o Brasil é a educação. Há uma diferença entre bra-
sileiro – eu – e o Brasil. Para mim, o mais importante é 
minha saúde, depois a da minha família, depois a dos 
meus conhecidos. Mas é uma coisa individualizada. 
Agora, educação é para o País. A minha saúde ficar 
ruim não importa nada ao Brasil. Isso importa a mim, 
a minha família e a alguns amigos – como vocês aqui, 
acho que ficariam tristes –, mas para o Brasil não im-

porta nada. Se a gente quer investir os royalties para 
o Brasil, é educação. Mas temos brasileiros que estão 
aí precisando. Afinal de contas, os brasileiros não são 
o Brasil, mas são do Brasil. Então, eu acho certo que 
tenha ficado. Eu só espero que o pessoal da saúde não 
se iluda. Esse dinheiro é uma hipótese. Acho, inclusive, 
que houve uma sobrevaloração das possibilidades na 
hora de votar. Todas as consultas que fiz dizem que 
não deve chegar ali. De repente, até explode, é muito 
mais do isso. Mas não se pode criar ilusão. Continuem 
brigando por mais recursos para a saúde e nós temos 
que brigar por recursos para a educação. Como já es-
tão sendo aprovados os 10% do PIB, eu acho que não 
tem mais que brigar por mais dinheiro, tem que brigar 
é por melhor aplicação desse dinheiro. 

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Eu 
quero, só para finalizar... 

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Pois 
não, Senador Moka. 

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – ... 
concordar com o Senador Cristovam Buarque e dizer 
que sou parceiro dele na luta pela educação. E tenho 
certeza de que ele, da mesma forma, é parceiro na 
luta pela fonte de financiamento, mais recurso para a 
nossa saúde. 

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Mui-
to obrigado, Senador Waldemir Moka, pelo seu aparte. 
De fato, mudou-se a fórmula e aumentou-se o valor a 
ser destinado. Esses 75%, hoje, são muito maiores do 
que os 5% de antigamente. 

Ouço, com prazer, o Senador Aloysio Nunes.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 

SP) – Senador Gurgacz, eu quero também concor-
dar com V. Exª sobre as virtudes desse projeto que, 
no entanto, merece ser estudado com cuidado pela 
nossa Comissão de Assuntos Econômicos, para que 
possamos fazer as contas direito. O projeto do Passe 
Livre, por exemplo, teve o requerimento de urgência 
aprovado ontem, e não sei se as contas foram feitas, 
quanto vai custar, quantos estudantes poderão se va-
ler do transporte público, estudantes do ensino privado 
e público, do ensino fundamental até a universidade, 
e se há recursos de royalties para tanto. Essa conta 
precisa ser feita. Mas, em relação a esse projeto, que 
tem o aplauso de V. Exª, do Senador Moka, do Senador 
Cristovam e meu, eu apenas acrescentaria uma cau-
tela, que vou formalizar sob a forma de uma emenda, 
que já constava de um projeto semelhante, de autoria 
do Senador Cristovam e de minha autoria, que respon-
de a uma preocupação que temos, em primeiro lugar, 
quanto à oscilação e à variabilidade do fluxo desses 
recursos. É preciso encontrar uma forma de estabilizar 
o fluxo de recursos que virão da exploração do petróleo 
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até a educação e a saúde. Segundo, fazer com que 
essa riqueza, que é uma riqueza que se esgota, não 
renovável, se torne algo perene. Por isso o Senador 
Cristovam e eu imaginamos a ideia de um fundo, a 
destinação desses recursos a um fundo, cujo rendi-
mento seria destinado à educação e, agora, à saúde, 
para evitar exatamente essa imprevisibilidade do fluxo 
e para evitar que os recursos provenientes de uma ri-
queza não renovável venham a se esgotar e, daqui a 
alguns anos, encontremos exatamente...

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.) 
– Em determinado momento tem muito e depois não 
tem nada.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP) 
– Exatamente. Então, nesse sentido é que vou apre-
sentar a emenda – já conversei com o Senador Cristo-
vam – para introduzirmos nesse projeto essa mesma 
cautela com que tratamos o tema no projeto anterior, 
de nossa autoria. Obrigado pelo aparte, Senador.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Muito 
obrigado, Senador Aloysio. É importante que se escla-
reça, que deixemos claro, Senadores Aloysio, Moka, 
Cristovam, e Presidente Pedro Simon, que os recursos 
do pré-sal não são para este ano nem para o ano que 
vem, mas em longo prazo. A população pode pensar 
que, a partir do momento da votação aqui, da aprova-
ção da sanção da Presidenta, nós começaremos a ter 
o vale-transporte já sendo aplicado, o passe livre sen-
do aplicado com recursos do pré-sal, os investimentos 
na saúde, os investimentos na educação, e isso não é 
verdade. Não é isso que vai acontecer. Vai acontecer, 
mas lá na frente.

E, esperemos que aconteça num prazo curto de 
tempo. É claro que nós todos queremos, mas sabemos 
que não é assim. Nós vamos receber isso em 2018, 
2020 – o Senador Cristovam já fala em 2022 –, mas 
poderemos até lá ter outras fontes de energia. Daqui 
a pouco, esse valor não será tão grande como nós 
estamos imaginando hoje. O mundo está caminhando 
de uma forma rápida para outras fontes de energia, e 
temos que ter essa atenção.

Concordo com V. Exª que nós tenhamos, real-
mente, cuidado para não criar uma expectativa muito 
grande para a população, que já conta com os royalties 
nos próximos meses, e isso não é fato. É importante 
deixar claro que os royalties do petróleo são para 2020, 
2018, não se sabe. É uma expectativa. Já estamos con-
tando com isso, como dizem, no bolso, e não é fato. É 
só para deixar claro isso e a preocupação de V. Exª, 
como a preocupação também do Senador Cristovam. 

É exatamente isso que eu dizia aqui com rela-
ção ao aumento de 10% do PIB para a educação. Não 
basta isso. Temos que ter um planejamento de como 

colocar e onde colocar esse dinheiro, de forma que o 
nosso estudante, os nossos alunos tenham a garantia 
de que vão ter esse benefício. Para isso, temos que 
ter um planejamento claro e específico de que forma 
será aplicado esse dinheiro para que os nossos alu-
nos tenham esse salto, como diz o nobre Senador 
Cristovam Buarque.

Outro tema que quero abordar aqui e sobre o qual 
quero fazer um alerta, que tenho feito com frequência 
no Plenário e nas Comissões temáticas do Senado, 
principalmente nas Comissões de Infraestrutura, na 
de Meio Ambiente e na de Agricultura, diz respeito ao 
excesso de burocracia, de formalismo, de rigor dos 
órgãos ambientais e de controle de execução dos in-
vestimentos de infraestrutura. 

Muitas obras fundamentais para o desenvolvimen-
to do País e para melhorar as condições de vida da 
população atravessam décadas e governos sem que 
sejam executadas por questões ambientais ou por di-
vergências em especificações técnicas ou diretamente 
do orçamento. Obras como a transposição do Rio São 
Francisco; a duplicação da Serra do Cafezal, entre o 
Paraná e São Paulo; a duplicação da BR-101 entre 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul; ou a reconstru-
ção da BR-319, entre Porto Velho e Manaus; só para 
citar alguns exemplos, atravessaram mais de 20 anos 
para serem iniciadas por entraves burocráticos, insti-
tucionais ou ambientais, que tiveram um custo muito 
alto para a população brasileira. Isso sem contar as 
obras que simplesmente ficaram pelo caminho e fo-
ram abandonadas.

Atualmente, para serem iniciadas, as obras per-
correm um trajeto longo, mas necessário para cumprir 
os preceitos legais: são licenças ambientais e inúmeras 
exigências da legislação e normas do controle interno 
e externo para a liberação de um projeto. Depois de 
iniciadas, as obras correm o risco de serem suspensas 
por alguma suspeita de irregularidade ou de desres-
peito à legislação ambiental. 

Quero deixar bem claro que defendo o rigor e a 
legalidade nos editais, nas questões ambientais e no 
controle dos custos dessas obras todas, mas temos 
como assegurar esse rigor e a transparência na exe-
cução de uma obra com menos burocracia, com o uso 
da compensação ambiental e social e com o controle 
dos gastos por meio de sistemas eletrônicos. Com isso, 
não será mais preciso paralisar obras, e as medidas 
corretivas, caso haja alguma irregularidade, podem ser 
realizadas com a obra em andamento, sem a parali-
sação da obra, porque, quando se paralisa uma obra, 
vem um custo extra, e isso onera os cofres públicos. 

O Brasil demonstrou que tem condições de avan-
çar nesse sentido com as obras da Copa e das Olim-
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píadas, que tornaram mais urgente o enfrentamento 
dessas questões. 

A insatisfação da população nas ruas é justamen-
te porque o Brasil não consegue ter o mesmo desem-
penho em outras obras públicas – escolas, hospitais, 
rodovias, ferrovias, aeroportos e nas obras e serviços 
de mobilidade urbana – que teve para as obras da 
Copa do Mundo. 

Diante disso, além da reforma política e da refor-
ma tributária, que tenho defendido já há muito tempo, 
também precisamos fazer uma reforma do Estado, 
estabelecendo como prioridade a melhor definição do 
papel dos órgãos de controle.

Um dos principais fatores que tem travado os 
investimentos em infraestrutura é o excesso de buro-
cracia decorrente da Lei das Licitações, da morosida-
de dos estudos de impactos ambientais, do atraso na 
liberação de licenças ambientais, da atuação do Mi-
nistério Público, dos Tribunais de Contas, do Ibama, do 
ICMBio, da Funai e outros órgãos de controle. Todos 
esses órgãos interferem na execução dos projetos de 
investimentos públicos. Agem com boas intenções, 
mas algumas vezes tomam decisões com base em 
suposições equivocadas. 

A questão não é flexibilizar e tornar menos rígidos 
os controles ou simplesmente reclamar da atuação dos 
órgãos competentes e pedir que sejam menos rigoro-
sos, não é isso. É preciso tornar os controles racio-
nais, sem descuidar da legalidade. Os marcos legais 
precisam ser revisados para desatar o nó burocrático 
que impede o bom andamento das obras públicas e o 
desenvolvimento do nosso País. Essa é uma reforma 
que a Presidenta Dilma já iniciou nos órgãos da admi-
nistração direta, como o Ibama, o ICMBio e a Funai, 
mas que também precisamos levar para a Lei das licita-
ções e para a atuação dos órgãos de controle externo.

Evidente que a atuação da legislação não pode 
desconsiderar o controle do dinheiro público. Ela tem 
que manter e até mesmo ampliar os mecanismos de 
combate à corrupção no Brasil.

Para isso, creio que chegou a hora de realizarmos 
um esforço conjunto do Executivo, do Legislativo e do 
Judiciário para assegurar a boa aplicação do dinheiro 
público. A Presidenta Dilma e os ministros querem que 
as coisas estejam sendo acompanhadas, fiscalizadas, 
que seja observado o emprego do dinheiro e que isso 
propicie economia para o Estado, mas também pre-
cisam dar continuidade às obras, não deixar que as 
obras se paralisem no caminho. 

Esse é um tema, Srs. Senadores, que entendo 
que nós precisamos enfrentar. Nós precisamos discu-
tir essas questões de atraso das obras, paralisações 
das obras, para que nós possamos avançar. Está mui-

to claro que nos falta planejamento, falta projeto para 
que as obras possam ser executadas com segurança 
e com qualidade. É assim que nós temos que enfren-
tar esse problema.

Outra questão, Sr. Presidente: na audiência pú-
blica que realizamos pela Comissão de Agricultura e 
Reforma Agrária no Município de Espigão do Oeste, 
em Rondônia, na última sexta-feira, discutimos a fe-
deralização da Estrada do Pacarana, uma via de es-
trada de terra que liga o Estado de Rondônia ao Mato 
Grosso. Temos várias ligações nessa região noroeste 
do Estado com o Estado de Rondônia, através de Es-
pigão do Oeste a Aripuanã; de Cacoal, de Ji-Paraná 
a Rondonlândia; de Machadinho a Colniza. Nós preci-
samos federalizar essas estradas que dão apoio aos 
nossos agricultores.

Além de ligar duas importantes regiões produto-
ras de soja, café, milho, feijão, cacau, e de uma pecu-
ária de corte muito forte e uma bacia leiteira também 
muito forte, a Estrada corta uma região da Floresta 
Amazônica onde temos em seu entorno duas reser-
vas indígenas. Os índios são favoráveis à construção 
da rodovia federal. No entanto, são os próprios órgãos 
federais, como a Funai e o Ibama, que colocam as difi-
culdades quando uma rodovia precisa atravessar terras 
indígenas ou unidades de conservação. Estou otimista 
com relação à federalização desta estrada, porém, por 
conta da burocracia, mais uma vez eu temo pelo longo 
período que vai levar até a concretização desse sonho.

Não deveria ser assim. O próprio DNIT admite 
que, nesses casos, faz-se o desvio da rota, que às 
vezes acrescenta à obra centenas de quilômetros e 
alguns milhões de reais a mais, para não atravessar 
uma reserva indígena ou ambiental. Essas são algu-
mas das dificuldades que o governo tem para fazer a 
infraestrutura do Brasil crescer de acordo com a ne-
cessidade da população e da nossa economia, em es-
pecial na Região Norte, como neste caso, envolvendo 
os Estados de Rondônia e o Estado do Mato Grosso. 
Por isso, além da reforma do Estado, com uma defi-
nição mais clara sobre os órgãos de controle, temos 
que fazer um pacto nacional para realizar as obras de 
infraestrutura, que devem ser tratadas como questão 
de estratégia do Governo Federal, como bem colocou 
outro dia o Senador Jorge Viana. Não é uma questão 
de Estado, é uma questão de estratégia do Governo, 
como questões de interesse nacional.

Este também é o caso da reconstrução da BR-
319, que liga Porto Velho a Manaus, que foi um tema 
de audiência pública da Comissão de Agricultura, na 
qual chegamos a um acordo para que haja um enten-
dimento entre o DNIT e o Ibama, a fim de acelerar o 
licenciamento da obra. Após essa audiência, enviamos 
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um documento para a Presidenta Dilma Rousseff, assi-
nado por diversos Senadores, solicitando uma atenção 
especial da Presidenta para essa rodovia.

Creio que, agora, teremos um ambiente mais 
dinâmico para a conclusão dos estudos ambientais, 
com a integração dos trabalhos entre o DNIT e o Iba-
ma. Enfim, para concluir, a reconstrução da BR-319 
e a federalização da Estrada do Pacarana são obras 
necessárias para integrar a população da Região Norte 
e para facilitar o escoamento de nossa produção, para 
que o nosso Brasil possa se tornar de fato um gigante. 

Nós precisamos encarar as manifestações das 
ruas como um alerta, e, ao mesmo tempo como uma 
grande oportunidade para darmos um salto de quali-
dade na prestação de serviços públicos aos cidadãos 
brasileiros, investindo mais em educação, saúde e 
também em infraestrutura. As instituições e as estrutu-
ras do Governo precisam ouvir esse clamor das ruas, 
dialogar com a sociedade e também conversar entre 
si para resolver os problemas do Brasil. Muitas vezes, 
um simples documento que tem que ir de um órgão 
para o outro atrasa uma obra por mais de seis meses. 
E isso está acontecendo no Brasil neste momento.

Segunda-feira, estivemos no DNIT com o Prefeito 
de Porto Velho, Mauro Nazif, para desatar um grande 
nó existente na construção de seis viadutos da traves-
sia urbana de nossa Capital, em Porto Velho. E, neste 
caso, também constatamos a necessidade de melhorar 
a comunicação entre o DNIT e a Prefeitura. 

Demoramos quase cinco meses para saber o 
que já foi feito e o que ainda precisa ser feito nessa 
obra, que está parada há quase um ano e se arrasta 
desde 2009. 

Enfim, conseguimos desatar esse nó, e, em oito 
dias, esse levantamento será entregue pelo DNIT à 
Prefeitura Municipal de Porto Velho, mas é uma situa-
ção que já era para ter sido resolvida há muito tempo. 

Aliás, o DNIT, se não me falha a memória, está 
em greve. Não sabemos mais se esse tempo, esse pra-
zo de oito dias vai ser mantido ou não, em função da 
greve que está acontecendo no DNIT, neste momento, 
aqui em Brasília. Esperamos que não venha a atrasar 
a entrega desses documentos, para que a Prefeitura 
de Porto Velho possa executar, na forma de RDC, a 
licitação urgente dessa obra lá em Porto Velho, que é 
de fundamental importância, não só para a população 
de Porto Velho, mas para todo o Estado de Rondônia. 
Afinal, é a nossa capital do Estado de Rondônia que 
precisa dessa obra.

Portanto, Sr. Presidente, nós Senadores também 
temos a função de fiscalizar as obras públicas e cobrar 
agilidade e qualidade da sua execução. Estou exercen-
do essa função, fiscalizando as obras em meu Estado, 

como a travessia urbana de Ji-Paraná, os viadutos de 
Porto Velho – começamos a acompanhar, a partir da 
semana passada, com a reunião do nosso Prefeito de 
Porto Velho, depois, nessa semana, aqui em Brasília, 
com o General Fraxe também –, a restauração das 
BRs 364, 425, 429 e, principalmente, a reconstrução 
da BR-319. 

Mas, também, estou apontando todas as dificul-
dades burocráticas e de licenciamento. Esse é o nosso 
trabalho na defesa do nosso Estado de Rondônia, e 
do povo brasileiro.

Eram essas as minhas colocações, Presidente 
Pedro Simon, agradecendo a sua atenção e nos dando 
a oportunidade de falar o tempo que era necessário. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Pedro Simon deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT) 
– Com a palavra o Senador Cristovam Buarque, PDT, 
do Distrito Federal.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
–Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu creio que 
os que me assistem aqui sabem que eu evito fazer 
discurso lido. É uma prática que peguei talvez como 
professor. Mas hoje vou fazer um discurso lido, e não 
se preocupem que não é desse tamanho, é apenas 
um pequeno pedaço dessa coleção de artigos meus 
do passado.

Eu vou ler, Senador Acir, Senador Pedro Simon, 
um artigo que fiz no dia 18/08/2005, ou seja, quase dez 
atrás. Um discurso que não é tão grande, mas que, se 
for preciso, cortarei parte dele.

Começo, Senador, dizendo, no dia 18 de agosto, 
que, no dia 23 de maio, ou seja, cinco meses antes, 
estive aqui lembrando os movimentos que estavam 
ocorrendo em outros países, com o povo mobilizado 
nas ruas. Eu disse que aquilo era um aviso das ruas 
latino-americanas para as ruas brasileiras. Lembrei 
que, naquele tempo, naqueles países, os slogans que 
se usavam nas bandeiras, nas faixas, eram que todos 
se vão. Não havia diferença entre corruptos e não cor-
ruptos, não havia diferença entre esquerda e direita. 
O povo gritava nas ruas dos países irmãos que todos 
os políticos deveriam ir embora.

Eu dizia, naquela época, Sr. Presidente, que me 
parecia que deveríamos chegar a esse ponto. E o Se-
nador Mão Santa fez um aparte naquele momento. 
Faz tanto tempo, que vocês verão que os que fizeram 
aparte aqui muitos já não estão conosco. 

Sr. Mão Santa. Hoje o Correio Braziliense publica 
manchete [isso no dia 18/08/2005]: Fora todos. A man-
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chete não é fora os corruptos, não é fora os petistas, 
não é fora este ou aquele, é fora todos. 

Isso foi em maior de 2005.

Por enquanto, foi uma manifestação com al-
guns poucos milhares, mas convido os cole-
gas, Senadores e Senadoras, a uma reflexão: 
isso não vai demorar a se transformar em um 
movimento da maioria da população brasileira. 
Por enquanto são aqueles descontentes com 
a crise ética que vivemos, em breve serão 
aqueles descontentes com o salário mínimo, 
os descontentes com a falta de terra, de teto, 
de escola e, sobretudo, aqueles que têm o que 
hoje sobra no Brasil: frustração. 

Nós somos um país dos sem, muitos sem e uma 
imensa quantidade de frustração. Há no País, hoje, 
pronto para arrebentar o que eu, no dia 23 de maio 
de 2005, chamei de uma rebelião espontânea da po-
pulação. 

Não será amanhã, não será neste mês, mas, se 
não agirmos, isso acontecerá no Brasil, e nós não esta-
mos vendo ações para tentar impedir que isso aconteça.

Esse não é um discurso que faço hoje; esse é 
um discurso de quase dez anos atrás.

Vejam que, de repente, felizmente, despertamos 
para a necessidade de uma reforma política no Brasil. 
Eu já falava com base em algumas pequenas mani-
festações que pediam.

(Intervenção fora do microfone.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 

– Se fosse hoje, é verdade. Eu poderia ler o discurso 
e depois dizer a data. É uma verdade! Mas já cometi 
a falha de dizer que é um discurso antigo.

Vejam que, de repente, felizmente, despertamos 
para a necessidade de uma reforma política no Brasil. 
Felizmente! Graças à pressão dos meios de comuni-
cação, passamos a ver manifestações da necessidade 
de uma reforma política. Já estamos fazendo; estamos 
fazendo a reforma eleitoral porque os formadores de 
opinião nos pressionaram. Estamos fazendo hoje; es-
tamos votando aqui, apressadamente, algumas coisas. 
Começamos ali.

Mas cadê a reforma da educação de base? A 
reforma agrária? Cadê a reforma que permitirá a des-
concentração da renda? Um conjunto de leis simples 
que permita não tomar repentinamente o dinheiro de 
ninguém, mas que permita, em dez anos, deixarmos 
de ser campeões da concentração de renda.

Mas eu continuo, em 2005; mas não estamos 
levando a sério o humor da opinião brasileira. E esse 
humor começa discreto, de repente, tem uma faixa no 
meio de uma passeata de poucas pessoas e, logo de-

pois, pode ser uma passeata com centenas de milha-
res de pessoas. Eu errei, porque não foram, no final, 
centenas de milhares de pessoas; foram 2 milhões 
de pessoas. 

Volto a insistir no risco de que esse exemplo pos-
sa contaminar a população brasileira. Volto a insistir no 
risco de que esse exemplo pequenininho que aconteceu 
naquela data possa contaminar a população brasileira.

Eu não vejo, hoje, esperança de que essa mudan-
ça venha a partir de qualquer partido, especificamente 
no Brasil, mas não só no Brasil. Aliás, não é de hoje 
que é assim, nenhuma grande transformação brasileira, 
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, saiu de um partido.

Senador Mão Santa, que estava presente e que 
sempre nos dá aula de história, espero que nos diga 
se o que eu falo é verdade ou não!

Qual o movimento, qual transformação saiu de 
um partido? Não foi a Independência, não foi a Repú-
blica, não foi a Abolição, não foram as duas redemo-
cratizações, não foi o próprio desenvolvimento, que 
saiu de uma figura como Juscelino, mas que liderou 
um movimento nacional ele próprio.

Recentemente, a Anistia, a Constituinte, as Dire-
tas, tudo saiu de movimentos, não de partidos. Eu não 
acredito que essa transformação venha de um parti-
do, qualquer que seja. O PT, Senador Pedro Simon, o 
meu partido – eu era militante do PDT –, o PT, o meu 
partido, foi o primeiro a encarnar a transformação so-
cial e chegar ao poder. Outros encarnaram, mas não 
chegaram ao poder. O nosso encarnou, chegou ao 
poder e frustrou. Temos de reconhecer isso com todas 
as letras. O nosso partido, o PT, frustrou. 

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Des-
culpe-me uma pergunta: quando V. Exª se elegeu, e o 
Lula convidou V. Exª para ser Ministro da Educação, 
o senhor achava que tinha sido o momento e que co-
meçaria um novo Brasil?

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Lógico! Claro que eu achava isso. Tanto que pedi para 
ser Ministro só da educação de base. Saiu nos jornais 
que não vejo como mudar o Brasil com um MEC que 
cuide da universidade e da educação de base.

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Mas V. 
Exª estava na certeza de que o Governo queria isso?

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Eu, Betinho e tantos outros conversávamos 
entusiasmados. 

Quando o Presidente Lula recuou da ideia de ter 
um ministério de educação de base, por pressão dos 
sindicatos das universidades, professores e alunos, 
e manteve o Ministério, comecei a ter uma pequena 
desconfiança, e aí, Senador, eu deveria ter trazido 
para aqui a matéria.
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Em maio de 2003, ou seja, cinco meses depois 
de ser Ministro, eu fiz uma reunião com estudantes, 
num colégio de Brasília, lembro-me que sentado no 
chão com secundaristas, e eles cobrando melhoria. Eu 
disse: “Vocês precisam fazer uma passeata à frente do 
Congresso e pedir mais dinheiro àqueles Deputados 
e Senadores” – inclusive eu, que sou um Senador li-
cenciado. Eu não via saída a partir...

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Quer 
dizer que tudo isso que está acontecendo foi V. Exª 
quem começou?

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – E faz dez anos. E, no dia seguinte, ao sair nos 
jornais – o serviço de informação desse Governo pa-
rece que nunca foi bom, só souberam disso no dia 
seguinte, pelos jornais –, o Presidente Lula me ligou 
para puxar fortemente minha orelha – lembro que eu 
estava fazendo outra palestra no Colégio Militar de 
Brasília – porque eu não podia ter dito isso. Como ele 
já tinha feito isso antes, quando eu disse “não precisa 
programa Fome Zero; basta Bolsa Escola para todos”, 
e ele levou um ano para entender.

Então, eu achava que iríamos mudar, claro, por-
que não iríamos mudar a economia – nunca achei; não 
iríamos mudar a estrutura social; nós iríamos mudar 
a educação.

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Quero 
dizer que V. Exª estava imbuído que aquele governo 
do Lula, do qual V. Exª pertencia, era para valer, que 
o Brasil iria mudar?

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Claro que estava! Lógico que estava, porque 
era muito pouco que iria mudar, que era a educação.

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Naque-
le Ministério do Lula, naquela ocasião, havia um grupo 
que pensava como V. Exª, que estava imbuído mesmo?

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Alguns meses depois, lembro-me de que, em 
uma conversa com o Frei Betto, no meu gabinete de 
Ministro, falamos: “Nessa Esplanada, não se fala de 
propostas nem de ideias mais”. Lembro-me disso, não 
me lembro do mês. Mas, no primeiro momento, é claro 
que estava. 

Eu comecei a ter dúvida quando, no dia em que 
fomos assinar um contrato com a Confederação Na-
cional da Indústria, na minha campanha, minha que 
eu briguei, de erradicar o analfabetismo no Brasil, 
o Presidente Lula, presente, disse a seguinte frase: 
“Cristovam, apressado come cru” – como quem diz: 
“Querer erradicar o analfabetismo é uma ilusão”. E era 
possível! Claro que era possível! Erradicar significa 
chegar a 1% ou 2%. O número de analfabetos que há 
hoje é o mesmo que tínhamos quando o Lula come-

çou praticamente. A percentagem diminuiu porque a 
população cresceu, tanto tempo que faz que está no 
Governo. Eu acreditava, sim.

Aí começaram a surgir pequenas desconfianças, 
mas só vim realmente a perceber depois, e não quan-
do saí do Ministério. Isso aqui já foi dois anos depois 
de ter saído. Tem gente que diz que saí do PT quando 
saí do Ministério. Não, eu fiquei. Saí quando vi – e tem 
tudo a ver com a sua pergunta – quando vi, e falei isso, 
que o PT tinha perdido o vigor transformador. Não falei 
nem em vigor revolucionário, mas transformador. Tanto 
que fui favorável ao Meirelles ir para o Banco Central. 
Tanto que, em 1998 – eu era governador, candidato à 
reeleição –, eu disse: “Se o presidente Lula ganhar em 
1998, deve manter o Malan como seu ministro duran-
te cem dias”. Disse isso porque a economia vive hoje 
na base da confiança – e, por isso, a nossa economia 
começa a ter problemas pela falta de confiança na 
atual equipe econômica e na postura da Presidenta. 
Houve um tempo em que a economia não tinha nada 
a ver com a confiança das autoridades, ela funcionava 
sozinha. Hoje, é tudo ilusão, porque o dinheiro flui de 
um lugar para outro sem você poder segurar. Então, 
eu defendia uma economia tradicional. Eu dizia que a 
revolução está no orçamento, não na política econô-
mica. Elas se ligam, mas não são o mesmo.

Então, eu acreditava, sim, mas esse discurso já 
foi depois. 

Vou repetir: o PT, meu partido, foi o primeiro a 
encarnar a transformação social e chegar ao poder. 
Outros encarnaram, como o Partido Comunista, entre 
outros, mas não chegaram ao poder. O nosso encar-
nou e chegou ao poder – temos que dizer com todas 
as letras –, mas frustrou!

Vejo o Presidente pedindo desculpas por atos 
indecentes que ocorreram, quando ele foi à televisão 
falar sobre o mensalão, logo que foi descoberto. Não 
o vi, entretanto, pedindo desculpas por aquilo que ele 
não fez. Um governo não tem que pedir desculpas 
apenas pelo que fez de errado. Tem de pedir descul-
pas pelo que não fez, comparado com as promessas 
de campanha. Eu não vejo esse pedido de desculpas. 

Pedido que eu não vi no discurso da Presidenta 
Dilma, no domingo. A Presidenta Dilma deveria começar 
aquele discurso dela com duas palavras: “Nós erramos, 
nós, todos os políticos. Mais ainda: os do meu Partido, 
porque estamos há dez anos no poder. E mais ainda: 
eu, Presidenta, que estou há dois. Nós erramos!” E aí 
mostraria como iríamos sair do erro.

O que eu vejo, entretanto, é a dificuldade de ela 
fazer isso, porque ela é candidata. A maior inimiga, a 
maior adversária hoje da Presidenta Dilma é a candi-
data Dilma. A candidata Dilma não deixa a Presidenta 
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Dilma agir como deveria, porque ela tem que reunir 
quem vai votar nela e as gerações futuras, que vão 
admirá-la. Se ela não fosse candidata hoje, já teria fei-
to uma reforma ministerial, convocando os melhores 
quadro deste País, independentemente do Partido, e 
dizendo “vamos por essa linha, e vamos com o povo 
convencer o Congresso”, porque o povo está pronto 
para isso hoje. Como, aliás, ela diz que vai conseguir 
– o Mercadante – o que o povo quiser no plebiscito o 
Congresso vai ter que aceitar. Aqui para nós, isso é 
mais ou menos verdade. Vai ser muito difícil a gente 
dizer “não”.

Por isso, eu defendo, Senador, que a gente faça 
a proposta e a submetamos a um referendo, e que o 
povo diga: “Não queremos isso que o Congresso quis”. 
Muito bem, aí a gente vai ter de fazer outra vez, ou, 
então, chega a um conflito tal que todo mundo tem que 
sair do mandato, como acontece em muitos países, 
onde ocorre a antecipação de eleição.

Mas o plebiscito vir com base nas perguntas que 
o Governo elabora, perguntas que terão certa mani-
pulação, que farão votar como o Governo quer, se se 
mandar isso para cá, teremos de aceitar, ou criaremos 
uma crise muito séria de legitimidade. Isso disse o Mi-
nistro Mercadante.

Aliás, quero dizer aqui, Senador Acir, que me 
preocupa quem está cuidando hoje do Ministério da 
Educação! A sensação que eu tenho é que o Ministé-
rio da Educação está abandonado, porque o Ministro 
Mercadante hoje é o porta-voz da Presidenta, é o as-
sessor da Presidenta.

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Mas, 
cá entre nós, o Senador Mercadante está mostrando 
uma capacidade impressionante: quando ele estava 
na Educação, era Ministro da Educação, e fazendo o 
planejamento, porque a especialidade dele é fazen-
do a economia; e, de repente, ele vai para a política, 
coisa que, de certa forma, ele nunca fez. Todo mundo 
mexia com ele aqui no Senado, um homem competen-
te, capaz, responsável, mas uma simpatia difícil. Ele 
era difícil no trato. E agora até vemos ele simpático, 
alegre, aparecendo. Agora, essa heterogeneidade de 
competência dele... E dizem que ele está a caminho 
da Casa Civil. 

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Mas, Senador, eu acho que ele é capaz de qualquer 
ministério. Eu acho que ele não é capaz de todos os 
ministérios? Esse é o problema!

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Mas 
a nossa pergunta é que ele está fazendo isso, e quem 
está cuidando da educação? Essa é a questão.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Claro, é isso que eu pergunto.

Quem é o Ministro da Educação hoje?
Mas continuando o velho discurso de quase dez 

anos atrás.
Lembro que, como Ministro, fiz uma lista de me-

tas, muito criticada no núcleo central do Governo. Uma 
lista, Senador, de onde deveriam chegar até 2022, em 
matéria de alfabetização, de menino na escola, de 
qualidade, de classificação no cenário mundial, e fui 
muito criticado porque disseram que algumas eram 
inviáveis, e eu tinha convicção de que eram viáveis, 
até porque algumas tinham prazo de 15 anos. E eu 
disse também: “Aquelas que são ambiciosas eu prefi-
ro colocá-las com ambição e depois pedir desculpas 
porque não as realizei, a colocar uma pequenininha e 
comemorar depois o pouco que prometi”. 

Falta ao nosso Governo, ao nosso Partido – re-
pito, ao Partido dos Trabalhadores – pedir desculpas 
também pelo que não fizemos, pelo que não cumpri-
mos de nossos compromissos de campanha, para que 
o povo comece a trazer de volta a esperança no lugar 
de caminhar com a bandeira da frustração. 

Quero dizer, Senador Paulo Paim – que estava 
presente –, que não acredito que virá do meu parti-
do – dele também –, nem dos outros partidos indivi-
dualmente a chama da esperança outra vez para o 
Brasil. Ou a gente cria um movimento nacional pelas 
transformações sociais, aceitando pessoas de todos 
os partidos, aquelas que não são de partidos, ou não 
vamos conseguir trazer de volta a esperança. Ou seja, 
a esperança não viria daqui de dentro, viria de fora. E 
as manifestações pequenas, que dizem “todos fora!”, 
vão se transformar em manifestações de todos contra 
todos nós, os políticos. E manifestações que vamos ter 
que reconhecer que serão justas porque não teremos 
cumprido nossa missão.

É o que hoje a gente está dizendo: essas mani-
festações são justas; nós não cumprimos nossa mis-
são, senão elas não precisariam estar na rua. O meu 
medo é que, quando isso acontecer, já não dê tempo 
de pedir desculpas, porque a paciência do povo não 
aceita pedir desculpas depois da hora. Esse pedido 
tem que ser feito antes da hora, para que o povo acei-
te as desculpas.

É isso que está acontecendo. O povo hoje não 
está aceitando as nossas desculpas porque elas es-
tão sendo feitas de maneira posterior ao sentimento 
do que o povo quer.

Sr. Presidente – não era o senhor na época des-
te meu discurso; não lembro quem era o Presidente, 
embora eu esteja aqui na frente; não diz aqui quem 
era o Presidente.

Sr. Presidente, digo isso para reafirmar o meu 
descontentamento com os partidos.
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E quase... Quase não, apanhei muito na semana 
passada, quase fisicamente – diria –, quando eu disse 
que está na hora de mudar os partidos. Eu usei a ex-
pressão “abolir os partidos”. Não é abolir os partidos 
no processo democrático, o que seria uma estupidez; é 
abolir os atuais partidos e criar outros, que podem até 
ter a mesma sigla, mas têm que surgir com estatutos 
diferentes, ou, pelo menos, têm que cumprir seus es-
tatutos, garantindo uma unidade partidária com base 
na unidade ética e na unidade programática. 

Eu disse porque já tinha dito dez anos antes e 
não tenho por que mudar. Posso até ter como ajustar. 
Mas lá estava escrito, na minha mensagem: “Proponho 
abolir os ATUAIS”... – pus em maiúsculas, inclusive.

Não é mudar as siglas: é reajustá-las. Aliás, a mi-
nha proposta de reforma política, que tem três anos, 
no último item, diz: “É preciso declarar uma moratória 
partidária por seis meses, em que todo mundo possa 
se reaglutinar em novas entidades; mudar, inclusive”.

Aí perguntaram: “E a fidelidade? Você foi eleito 
por esse partido”. Nós fomos eleitos por siglas, porque 
eles mudam de lado.

Quando eu saí do PT, depois de um discurso 
como esse, e fui para o PDT, o PDT era a mais firme 
oposição ao governo; hoje, não é mais. Hoje, como 
diz o Senador Pedro Taques, outro militante, é um “pu-
xadinho do Planalto”. É um puxadinho do Palácio do 
Planalto e do partido dos Trabalhadores. Ele mudou. 
Quando eu fui candidato a Presidente, fui candidato a 
Presidente contra Lula!

Hoje nós somos absolutamente subordinados ao 
que o companheiro Lula quiser. Todos nós sabemos 
disso, Senador Acir. Essa é a verdade. Então é outra 
situação. Eu vou repetir essa parte.

“O meu medo é que, quando isso acontecer [o 
povo for para a rua], já não dê tempo de pedir descul-
pas, porque a paciência do povo não aceita pedidos 
de desculpas depois da hora, têm que ser feitos an-
tes da hora.”

Sinceramente, esse discurso está tão arrumado, 
que eu tenho a impressão de que fiz uma revisão. Mas 
não houve, não. É a transcrição que eu estou lendo.

Sr. Presidente, digo isso para reafirmar o meu 
descontentamento com os partidos que temos. 
A minha convicção é de que vou continuar mi-
litando como um dos que sonham neste País 
que é possível uma transformação e que essa 
militância tem que ser mais no movimento do 
que num partido. E isso, Sr. Presidente, espero 
ter anos suficientes de vida, ainda, para poder 
ajudar o Brasil a levar adiante.

Eu sinceramente achava que ia levar mais de dez 
anos. Quando eu disse “espero ter anos suficientes de 
vida”, eu esperava que ia demorar mais, porque eu 
esperava estar vivo dez anos depois.

“Quero encerrar o meu discurso, até porque a 
Mesa esqueceu de dizer quanto tempo eu tinha, e não 
ficou marcado quanto falta (...) [como hoje, porque é 
uma sexta-feira; talvez fosse uma sexta] (...) antes, 
porém, concedo um aparte ao Senador Alberto Silva”, 
que já não está aqui conosco.

O Senador Alberto Silva disse:

Senador Cristovam Buarque, V. Exª está colo-
cando a questão do descontentamento e das 
esperanças do povo brasileiro diante do que está 
havendo e diante do que não está havendo, isto 
é, não tem nenhuma proposta. V. Exª diz isso 
com muita razão e se preocupa que reuniões 
aos poucos vão crescendo e se transformem 
em movimentos de descontentamento contra 
principalmente a classe política. É o que pude 
entender [do seu discurso]. V. Exª, quando Mi-
nistro, ofereceu várias soluções, como aquele 
programa de alfabetização, que se tivesse sido 
levado adiante, teríamos hoje, como V. Exª diz, 
mais de 10 milhões de pessoas alfabetizadas 
e, por conseguinte, mais conscientes, talvez, e 
com direito de formar juízo a respeito do Con-
gresso Nacional diante do País.

Esse programa de erradicação foi parado na 
semana seguinte à que eu fui demitido do Ministério. 
Nós criamos uma secretaria para a erradicação do 
analfabetismo, com o compromisso de só durar quatro 
anos. Foi extinta essa secretaria. Manteve-se o nome, 
“Programa Alfabetizado”, mas não se manteve o fun-
cionamento, nem a concepção. Voltou-se à velha ideia 
de que analfabetismo não se erradica, alfabetismo se 
faz. E que se a gente for alfabetizando, um dia todos 
os analfabetos terão morrido. Isso é verdade, mas vai 
demorar muito, porque a torneirinha que fabrica anal-
fabetos continua funcionando no Brasil dentro do en-
sino fundamental.

O Brasil funda, faz! Eu um dia quis fazer, e não 
consegui, a redução do analfabetismo no Brasil. O nú-
mero de analfabetos se dá mais porque alfabetizamos 
as crianças ou porque os analfabetos morreram? A 
gente não tem as estatísticas de quantos analfabetos 
morrem por ano; se nós os colocarmos, veremos que 
o número de alfabetizados na primeira infância é me-
nor ainda do pensamos.

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Se for 
analisado o número daqueles já de idade, que fazem o 
curso de alfabetização, que ganham até o diploma, mas 
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que depois nunca mais leem, nunca mais sabem coisa 
nenhuma, é um percentual dolorosamente impressio-
nante. Querem fazer, fazem, vão ali, tiram o curso, vão 
para casa, mas depois só veem a novela da televisão, 
não leem, não praticam e voltam a ser analfabetos.

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

Eu termino o aparte do Senador e coloco uma 
resposta que fiz. Isso confirma a minha ideia de que 
precisamos de um movimento, mais do que de um 
partido. Se eu falei no movimento social pelas mudan-
ças, imagine o movimento senatorial pelas mudanças.

Aqui sempre venho cobrando: se tivéssemos 
feito um movimento pela mudança, não haveria gente 
precisando ir para a rua. Nós poderíamos ter tido a 
iniciativa de fazer tudo isso. Nunca nos preocupamos 
com a tarifa de ônibus, e o povo precisou ir para a rua 
para reduzi-la; deixamos aqui rolar, rolar, rolar projeto 
de crime hediondo, de corrupção como crime hediondo, 
e foi preciso o Senador Taques aprovar o projeto dele 
ontem. Nós não fizemos aquilo que era para ser feito, 
até porque ficamos muito tempo fora daqui, vazios. 

E por que não chegarmos a alguns pontos que 
nos unam? – uma pergunta. Somos divididos em mui-
tas coisas, mas há coisas que nos unem. Veja como 
há coisa hoje, que é velha, Senador. Agora mesmo, o 
Senador José Jorge, que já não está aqui, o Senador 
Aloizio Mercadante, que não está aqui, e eu, graças 
a uma provocação da Unesco, do Sr. Jorge Werthein, 
representante da Unesco, estamos circulando uma 
ideia de pacto pela educação.

A Presidente agora fala num pacto para a edu-
cação, para colocar 100% dos royalties. Faz 10 anos 
que se criou um pacto abstrato, ainda solto. Por que 
não sentamos com as lideranças, e aí sim os partidos 
têm a opção: costurar um projeto de revolução edu-
cacional no Brasil. 

Nós assinamos um pacto aqui. Creio que os 81 
assinaram; como os governadores assinaram. Falo em 
educação, porque é a minha mania, mas pode ser ou-
tra coisa, como a transparência que o Senador João 
Capiberibe encarna.

Nós temos, sim, um poder que não estamos usan-
do por causa da nossa divisão e porque não estamos 
querendo transformar o Senado em um movimento 
cívico neste País. Nós não transformamos o Senado 
em um movimento cívico neste País, o movimento cí-
vico teve de ir para a rua ser criado. E se fizéssemos 
isso, nós teríamos um poder e qualquer presidente 
teria de nos escutar.

Aí vem um aparte do Senador Capiberibe, que 
está aqui, mas nisso ele já saiu e já voltou reeleito.

O Senador Capiberibe diz:

Caro Senador Cristovam Buarque, comparti-
lho inteiramente das suas preocupações com 
esse retardo sistemático para solucionar es-
sas questões que causam graves problemas 
sociais e inquietações, como, por exemplo, o 
combate sistemático à corrupção [é a mesma 
palavra] ou a mudança necessária no sistema 
tributário para melhorar a distribuição da renda. 
O imposto que mais se arrecada neste País é 
um imposto injusto, que sobrecarrega os po-
bres, da mesma forma que sobrecarrega os 
ricos – o ICMS, o Imposto sobre Circulação de 
Mercadoria e Serviços, um imposto de con-
sumo. Todos pagam, independentemente se 
ganha um, cem ou duzentos salários mínimos. 
Essa preocupação em se combater de forma 
sistemática a corrupção deveria ser dominante 
nesta Casa, porque existem mecanismos. Nós 
podemos aprimorar os mecanismos de con-
trole e de prevenção da corrupção, melhorar, 
reformar completamente o sistema político-
-eleitoral, que está esgotado [o Senador Capi-
beribe dizia isso há dez anos]. Já deveríamos 
ter feito isso desde o início, acho que quando 
nós entramos no Senado.

E por aí vai, até que eu dou uma resposta, re-
duzindo:

Estou de acordo, Senador. Só que eu queria 
agregar mais: quando falamos em reforma tributária, 
falamos em quem paga. Temos que falar também para 
onde vai o dinheiro. 

É a mesma coisa, pois estamos fazendo a refor-
ma tributária para que os royalties do petróleo possam 
ir para a educação. Mas não dizemos para onde, não 
dizemos como. Dez por cento do PIB para educação 
– mas não diz como, não diz onde, Senador. É a mes-
ma coisa!

E quero voltar a insistir que não basta lutar con-
tra a corrupção. 

E aqui é algo que não surgiu ainda nas passea-
tas. Não é “lutar contra a corrupção no comportamen-
to dos políticos, mas também contra uma corrupção 
muito mais grave, que é a corrupção nas prioridades 
das políticas públicas. Fazer um prédio de luxo para 
o setor público...”

Aí houve uma pequena interrupção do som, mas 
eu já complemento.

Fazer para o setor público, quando falta água e 
esgoto, é corrupção. Que coisa mais oportuna do que 
a discussão dos estádios hoje?

Eu assinei uma proposta de CPI da Copa. 
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O objetivo está sendo ver se houve ou não cor-
rupção no comportamento dos políticos que adminis-
traram a construção. 

Mas nós ainda não vamos fazer a CPI da cor-
rupção na prioridade de decidir fazer estádio em vez 
de fazer água e esgoto, em vez de melhorar a saúde. 

Um Senador me dizia aqui ontem que foi ao bar-
beiro, e o barbeiro estava furioso, porque precisa fazer 
uma ressonância magnética e não consegue, em Bra-
sília. E, ao lado do hospital, há um estádio com esse 
valor de R$1,7 bilhão. Eu soube ontem que faltam 
R$300 milhões para fazer um túnel que vai do estádio 
a não sei para onde. Talvez ao Setor Hoteleiro, para 
que não precise passar pelas manifestações. Deviam 
estar prevendo isso. 

Então, essa corrupção nas prioridades ainda não 
entrou conscientemente nas manifestações, mas já 
está, quando elas pedem mais saúde, quando pedem 
mais educação.

Senador, eu continuo:

(...) é corrupção mesmo que ninguém roube. 
Já é uma corrupção colocar dinheiro público 
em um prédio público de luxo, quando há ne-
cessidade de saneamento e de escola [etc]. 
Essa corrupção nas prioridades está clandes-
tina; ela não é vista. Pensamos que ladrão é 
apenas quem se apropria de dinheiro público. 
Ladrão somos [e eu acho importante colocar 
na primeira pessoa do plural, para não ficar 
jogando culpa nos outros] os políticos que co-
locamos o dinheiro, que deveria ir para o povo, 
em projetos que servem à minoria privilegiada 
[ou para nos dar votos, iludindo o povo]. Isso 
também é corrupção. [Lamentavelmente, isso 
não vai entrar na Lei Pedro Taques, de crime 
hediondo]. Não sei se ainda dá tempo, Sr. 
Presidente, mas gostaria, nos trinta segundos 
que ainda me faltam, de conceder um aparte 
ao Senador Mão Santa [que não está aqui]. 
Concederei mais um minuto.

O Presidente era o Senador Ribamar Fiquene, do 
Maranhão, que também não está aqui. Eu estou vendo 
que não só faz muito tempo como a gente muda muito 
aqui as pessoas.

O Senador Mão Santa diz:

Senador Cristovam Buarque, seus pronuncia-
mentos são sempre muito oportunos. Este País 
está vivendo momentos muito difíceis. Creio 
que essa paz ainda é originária da fé cristã 
que nós temos e que diz que “depois da tem-
pestade vem a bonança”. Então, o povo cristão 
espera. E como estamos falando de Cristo e 

de reforma, lembro que a Igreja de Cristo já 
esteve como está o Brasil. Era (...) comprando 
e vendendo lugar no céu [antigamente]. Então, 
fizeram uma reforma. Lutero surgiu, teve cora-
gem, e criou outras igrejas, que melhoraram 
o mundo cristão.

E aí, concluindo, ficou faltando o aparte do Se-
nador Flexa Ribeiro, que disse:

Senador Cristovam, quero parabenizá-lo pelo 
seu brilhante pronunciamento, como sempre 
profundo. Acho que todos os brasileiros e bra-
sileiras que estão a nos assistir terão um mo-
mento de reflexão para lembrar das suas pa-
lavras na tarde de hoje. (...) Lamentavelmente, 
a esperança venceu o medo, mas não venceu 
a incompetência [nem] a corrupção.

Essa frase é do Senador Flexa Ribeiro. É uma 
frase forte. A esperança venceu o medo e elegeu o 
Lula, mas não venceu a incompetência e não venceu 
a corrupção. E não venceu nenhum desses dois por 
causa da estrutura política e não só porque eles são 
maus. É que a estrutura política permite corrupção, 
incentiva a corrupção e permite e incentiva a incom-
petência, na medida em que, para ter uma maioria, 
como se procurou aqui, tem que se dividirem os Mi-
nistérios e os quadros abaixo dos Ministros entre os 
partidos; sem olhar o mérito de cada um, sem olhar 
se a pessoa está preparada para administrar. E é isso 
que está fazendo com que as coisas não funcionem, 
mesmo quando se toma a decisão certa. 

Eu soube que a obra de transposição do Rio São 
Francisco está com problema, porque os trechos não 
têm o mesmo tipo de terreno. Então, a estrutura pre-
vista para o trecho maior não consegue servir a cada 
um dos pedaços do trecho, e a obra parou até que se 
façam novos estudos.

Penso que ao reformularmos, ao investirmos 
maciçamente na educação, teremos o Brasil 
com que todos sonhamos para o futuro. (...)
Sr. Presidente [aí eu encerro], para encerrar, 
ressalto que estamos pedindo desculpas, o 
povo está nos avisando, e o aviso é muito 
mais grave do que as desculpas [que esta-
mos pedindo].

Eu descobri esse discurso ontem, graças a uma 
garimpagem da minha assessoria. E, ontem à noite, 
quando eu o mostrei a minha esposa, ela disse: “Você 
tem que ler isso de novo no Senado”. Eu disse: pri-
meiro, eu não gosto de ler discurso; segundo, eu não 
gosto de ler coisa antiga; e terceiro, eu não gosto de 
ler as coisas que eu escrevo, porque eu fico querendo 
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ajustar a redação, não mudar o conteúdo, mas uma 
mania de ficar (...) 

Mas, sinceramente, Senador, eu não mudaria uma 
linha, eu não mudaria uma vírgula, eu não mudaria um 
ponto. Eu só mudaria o medo de que hoje estamos 
piores do que antes, de que talvez tenhamos perdido 
o tempo de pedir desculpas e agora ou agimos rápido, 
ou vai piorar, até porque eu não pensei na época – a 
revolução veio depois – o poder que a Internet daria 
às massas. Eu não imaginei que as manifestações 
seriam permanentes em todos os lugares e não só 
numa praça onde as pessoas estavam. As manifes-
tações fisicamente podem até cansar e parar de hoje 
para amanhã, mas essa meninada volta para casa e 
continua se manifestando pela Internet. E qualquer 
um, Senador, qualquer um neste País é capaz de fazer 
uma manifestação com quinhentos, duas mil pessoas, 
por qualquer tema e lugar que quiserem. Basta colo-
car em um computador: “Um cachorro foi atropelado 
na rua. Vamos nos encontrar na frente de tal prédio, 
todo mundo vestindo camisa tal para protestar às 5h.” 
E juntam-se! Não vão fazer dez mil, cem mil pesso-
as... Isso exige algo mais forte. Mas, duas mil, cinco 
mil, quinhentas! E quinhentas param a rua. Nós vamos 
entrar em um período de “guerrilha cibernética”. E isso 
ficará irrelevante, Senador Simon, se não formos ca-
pazes de trazer essa guerrilha aqui para dentro. Não 
precisa entrar gente, mas ideias e levá-las em conta.

Quanto a esse plebiscito a Presidenta fala levar 
em conta... Como? Considerar a opinião pública que 
nos mandou, um dia desses, um milhão e quatrocentos 
mil assinaturas, relacionadas com a eleição do Presi-
dente do Senado e nós não fizemos nada? A gente 
vai fechar os olhos para todas as manifestações que 
vierem pela Internet? Ou o povo merece ser, pelo me-
nos, mais um Senador e nós levarmos em conta o que 
ele está dizendo.

Sr. Presidente, eu peço desculpas por estar repe-
tindo algo que já fiz, mas eu achei que era importante 
fazer essa repetição. 

Era isso, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 

– RO) – Meus cumprimentos, Senador Cristovam Bu-
arque, por seu pronunciamento.

Passo a palavra ao Senador Pedro Simon, do 
PMDB do Rio Grande do Sul. (Pausa.) 

Discurso atualíssimo, não?
Senador Jucá, V. Exª poderia presidir enquanto 

o Senador Pedro Simon faz seu pronunciamento, por 
gentileza.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Fora 
do microfone.) – V. Exª já falou?

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT 
– RO) – Já falei. Mas eu vou e volto, não se preocupe.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Não há dúvida de que, se nós fôssemos revisar o que 
a gente fez nesses 40 anos em que estamos nessa 
caminhada, muitas vezes, aconteceu o que está acon-
tecendo, hoje, com o Senador Cristovam. 

Ele leu um discurso, já escolhido Ministro da 
Educação, o PT já eleito Presidente, mostrando o que 
tinha, o que existia e o que deveria ser feito. 

É impressionante o número de pessoas, que se 
encontram comigo na rua ou que escrevem, que são 
impressionadas com o que chamam de paixão do Cris-
tovam pela educação. Chegam a dizer que ela é maior 
do que a de qualquer outro que tenha havido antes 
dele e se referem, de um modo especial, a Darcy Ri-
beiro, que fez um trabalho fantástico, desde a criação 
da Universidade de Brasília, até a criação das escolas, 
junto com o Brizola, de turno integral. No sambódromo, 
que é usado por quatro dias do ano pelas escolas de 
samba, ele fez uma escola integral, que durante todo 
o ano funciona.

O importante é que se eu lesse, agora, esse dis-
curso, retratando o que está acontecendo hoje, eu não 
teria nada para mudar; eu teria de repetir.

Que bom que V. Exª tenha chegado, Presidente, 
porque V. Exª é um dos quadros integrantes do Gover-
no e, com grande competência e seriedade, vem como 
Líder do Governo nos últimos 16 anos, e agora, ape-
sar de afastado da liderança, e demonstra sua imensa 
capacidade. Na verdade, os grandes projetos, as gran-
des tramitação que andam por aqui partem de V. Exª. 

No ano passado, nesse mesmo período, havia a 
angústia do mensalão. “Não vai dar em nada, vai ser 
um fiasco.” E havia a angústia da CPI do Cachoeira. 
Chegou este ano e a CPI do Cachoeira realmente foi 
um fiasco. Uma das páginas mais tristes do Senado. 
Um dia se escreverá sobre isso. 

CPI é uma comissão de Parlamentares que se 
reúne quando é feita uma denúncia contra a, b ou c e 
eles vão apurar aquela denúncia para ver se há ver-
dade ou não, se é crime ou não, desejam fazer um 
trabalho de investigação. 

Na CPI do Cachoeira não foi isso. A Polícia Fe-
deral e a Procuradoria fizeram um trabalho perfeito, 
completo, mostrando absolutamente tudo, todos os 
crimes, toda a responsabilidade. A CPI podia ter re-
cebido o dossiê e mandado para a Procuradoria-Geral 
da República dizendo: “Execute.” Mas o que CPI fez 
foi arquivar. Passou o tempo e não decidiu nada. Deu 
como absolvidas as pessoas e até o Cachoeira, que 
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está condenado a 40 e tantos anos por outros crimes, 
noutros tribunais, na CPI do Senado, nada. Arquivaram. 

O grande fato da CPI que fracassou, foi compen-
sado com o extraordinário movimento das fichas lim-
pas. O que há de mais escandaloso no Brasil? Tenho 
repetido isso mil vezes, se tivermos de iniciar, real-
mente, um processo de moralização, de seriedade, de 
integridade da Nação brasileira, a primeira coisa que 
teremos de fazer é terminar com a impunidade. O que 
quer dizer isso? O cara mata, degola, rouba, faz o que 
quer e não acontece nada. O dinheiro que ele roubou 
ele aplica onde quiser, não volta, e cadeia ele nunca 
verá. Essa é a unanimidade. Agora, o novo Presidente 
do Supremo está querendo fazer um novo processo, 
cobrando dos tribunais que as decisões sejam mais 
rápidas para que esse absurdo não aconteça. 

Mas, a ficha limpa foi uma grande decisão. E já 
há um projeto sobre a ficha limpa na Câmara dos De-
putados voltando atrás, mudando tudo. Ia ser aprovado. 
Quando os jovens vieram aqui na frente, quando saiu 
essa onda que está acontecendo, voltaram atrás, mas 
deixaram na gaveta. Está lá na gaveta para, se surgir 
uma ocasião mais propícia, eles levarem adiante. 

O fato novo no Brasil é essa gurizada nas ruas. 
Eu diria ao Senador Cristovam que essa questão não 
é Brasil, é universal. A tecnologia veio, avançou, mas 
nós, por exemplo, na época das Diretas Já, na nossa 
luta contra a ditadura, nós tínhamos do outro lado a 
grande mídia, que era uma na mão de meia dúzia de 
famílias que faziam o que queriam e, como nós, não 
resolviam nada. Hoje é diferente. Os jovens aprovei-
taram essa tecnologia moderna, que é uma novidade 
que está revolucionando o mundo. Os jovens, hoje, 
não dão muita bola para a TV a, b ou c das televisões 
clássicas. Eles vão lá na Internet. São as redes sociais 
de comunicação, em que os jovens mais simples, mais 
humildes, mas que têm um telefone, fazem a sua união, 
a sua equipe, os seus amigos, e, como aconteceu no 
Egito: “Vamos nos reunir a tal hora e em tal lugar.” Não 
havia chefe, não havia ninguém, não havia panfleto, 
não havia nada, e a ditadura no Egito não sabia o que 
fazer. Esses jovens, fazendo lá o que estão fazendo 
aqui, derrubaram a ditadura de 30 anos. Esta é uma 
realidade nova: a comunicação da mocidade.

É claro, Presidente, que nós vamos ter que dis-
cutir, que aprimorar, que ver para onde vai isso. Os 
jovens que estão indo para a rua dizem com toda a 
clareza, procuram os vários gabinetes e conversam 
dizendo que eles estão indo para a rua debater, para 
discutir um novo Brasil. 

O quebra-quebra, as vigarices, as roubalheiras 
estão acontecendo com gângsteres, que aproveitam 
isso para se infiltrarem, e o estranho é que até agora 

a Polícia não tenha encontrado uma fórmula através 
da qual ela possa solucionar essa questão.

No Rio, aconteceu um caso fantástico: filmaram 
um jovem endoidecido querendo quebrar e quebrando 
os vidros das portas da Prefeitura do Rio de Janeiro. 
Lá pelas tantas, ele pegou um ferro enorme e o atirava 
doidamente até derrubar a porta. Mas isso levou cin-
co minutos. Depois, no dia seguinte, vendo o filme na 
Globo News, a Polícia o reconheceu. “É aquele ali, é 
aquele ali.” Pegaram o cara, prenderam, e já há meia 
dúzia de processos por violência e por radicalização.

O problema é que agora nós temos que fazer 
esta distinção entre o protesto, a gritaria, a briga e não 
fazer o que eles querem fazer, a pancadaria e coisas 
assim. O absurdo de atirarem pedras numa obra que 
é a mais bonita de Brasília, que é o Palácio das Rela-
ções Exteriores, de quebrar o vidro da nossa Catedral, 
isso é coisa de vândalos. 

Os jovens vieram aqui, vieram ao gabinete da 
Presidência, conversaram com os Srs. Senadores, 
deram a carta daquilo que eles querem e disseram 
com todas as letras: “Não há violência nas nossas 
manifestações. Não há radicalização. Nós não quere-
mos nada, nós queremos é debater o Brasil e o seu 
futuro.” E isso eu espero que continue. Não com o bri-
lhantismo de V. Exª, Senador Cristovam, mas com a 
insistência que eu tenho. 

Faz muito tempo que eu venho debatendo isso. 
Eu venho debatendo isso lá atrás, quando não existia 
isso. Eu vinha apelando para os jovens na época da di-
tadura e vinha para a tribuna para dizer que eles tinham 
que ter coragem para ir às ruas, que eles deviam fazer 
isso, que era um movimento que eles tinham que fazer. 

Eu fiz. Eu era um guri e, lá em 1953, 1954, na 
hora da Petrobras, eu fui para a rua. Até fui preso e 
apanhei, porque nós colocamos a torre da Petrobras 
em cada praça da cidade. E ser a favor da campanha 
“O petróleo é nosso” era considerado crime, coisa de 
comunista. Mas a mocidade saiu para a rua. E a mo-
cidade ajudou muito a lei a ser aprovada, a lei do mo-
nopólio do petróleo. 

Agora, hoje, eu acho – e V. Exª, que é um dos gran-
des Líderes, Senador Jucá – que se deveria aproveitar 
e fazer essa distinção. Esses gângsteres que estão se 
metendo, que estão atrapalhando, são ladrões e viga-
ristas que estão roubando. Então, eles aproveitam. A 
gurizada está indo para esse lado, está ali, eles vão lá 
no outro lado, que não tem Polícia, e terminam invadin-
do, fazendo quebra-quebra e roubando, que nem em 
Minas Gerais, no dia do jogo: havia uma representação 
de automóveis em que queimaram todos os carros, 30, 
não sei quantos carros. Esses vigaristas eu acho que 
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o Governo devia fazer, eu acho que a Polícia devia se 
encarregar é dessa gente, e podia fazer essa seleção.

Mas eu não tenho como deixar de reconhecer que 
isso está crescendo no Brasil. Meu filho, que entrou na 
faculdade este ano, 18 anos, desde o ano passado, 
quando ele entrou, 17 anos, a primeira coisa que ele 
trouxe para casa foi: “Pai, olha, me deram isto aqui” 
– e começou a me ensinar que a gurizada da Facul-
dade de Direito da PUC do Rio Grande do Sul estava 
entrando nessa movimentação de fazer trabalho via 
isso e via aquilo, e quis participar. E lá está o Pedri-
nho, participando.

Eu me lembro do meu tempo, se bem que, no 
meu tempo, na época do “O petróleo é nosso”, quan-
do Getúlio Vargas ainda era Presidente, era pacífica, 
ninguém apanhava por causa disso. O máximo que a 
Polícia fazia era nos tocar para fora, não deixar a gen-
te subir na torre.

Esse movimento, para mim, é irreversível. Jovens, 
eu agradeço as cartas que eu tenho recebido de vo-
cês e as visitas também. Eu não tenho ido exatamente 
porque a orientação que eu recebo é de não ir. E acho 
correto neste momento a gente não ir. Acho correto. 
Acho correto eles terem esse sentido apartidário, de 
andarem, de debaterem e fazerem essas coisas por 
conta própria. Talvez fosse o caso de eles se reunirem 
– se não fosse político, fosse lá o que fosse – para, na 
hora de organizarem a pauta, eles terem certa coerência 
e certo entendimento de ir naquilo que deve ser feito.

É interessante como realmente o Brasil... A úni-
ca diferença, Senador Cristovam, quando falo que o 
seu discurso poderia ser lido hoje – e ele está aqui –, 
a única diferença que tem é que a mocidade do Brasil 
não é mais a mesma daqui.

Esse discurso, se V. Exª fizesse hoje pela primei-
ra vez, ia ter eco ali. Estaria publicado na Internet, e a 
gurizada estaria espalhando para os outros, e todo o 
mundo estaria lendo, que é o que está acontecendo.

Eu tenho que pensar, refletir, analisar, porque é 
impressionante como a minha vida, como a dos outros 
colegas vive numa fiscalização total. E o interessante 
é que eles não apenas dizem “olha, você está indo 
bem”. Eles querem mais. Eles cobram no sentido de 
que devemos fazer aquilo que devemos fazer. 

Há uma estafa.
(Soa a campainha)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – V. 

Exª não estava aqui, Presidente, e, como V. Exª não 
estava aqui, não tinha ninguém, nós determinamos 
que, nesta sessão de sexta-feira, quando V. Exª vier 
falar aqui, pode falar quatro horas.

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu 
que estou dizendo a V. Exª que também não se preo-
cupe que terá o tempo necessário. (Risos.)

Então, a grande verdade é que falta aqui, no Con-
gresso Nacional, neste momento, alguém que tivesse 
condições de reunir, de comandar e de chefiar. E falta 
a mesma coisa lá no Executivo.

Indiscutivelmente, a política, a arte de fazer esse 
debate não é especialidade da Presidente Dilma. Uma 
mulher de grande valor, de grande qualidade, de gran-
de competência, mas que nunca fez a jogada políti-
ca. Ela fez a sua luta emocionante como combatente 
contra ditadura. 

Ela fez um trabalho positivo no Governo do Rio 
Grande do Sul e aqui em Brasília, mostrando compe-
tência. E não há dúvida de que, se há duas coisas que 
a gente tem que reconhecer no nosso amigo Lula é que 
a Dilma, como Presidente, e o prefeito que ele esco-
lheu para São Paulo foram duas vitórias pessoais dele 
em que ninguém acreditava. Ele acreditou e deu certo.

Mas a Srª Presidente podia, neste momento em 
que vem atirando para um lado, atirando para o outro... 

Primeiro, a ilustre Senadora, hoje Ministra lá de 
Santa Catarina, uma bela senhora, mas que, cá entre 
nós, não pode, de repente, sair de Santa Catarina, 
uma passagem pelo Congresso, e virar coordenadora 
política. Não é fácil! 

Nós aqui tivemos a melhor das impressões da 
Chefe da Casa Civil: simpática, competente, capaz. 
Mas, cá entre nós, chefiar a Casa Civil numa hora como 
esta? É maldade o que fizeram com ela!

Então, eu me pergunto com quem a Dona Dilma 
se aconselha dentro do seu Ministério. Uma a gente 
já sabe: é o Mercadante, que está vivendo o auge da 
sua vida política. Todo mundo sempre reconheceu que 
o Mercadante era um grande economista, estudioso, 
conhecedor, profundo conhecedor! Aí, ele vai para o 
Ministério da Ciência e Tecnologia, onde, em sua rápi-
da passagem, se saiu muito bem: ele deu linhas que o 
seu sucessor está levando, e está indo bem.

Aí, foi para o Ministério da Educação... 
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – ...e, 

no Ministério da Educação, ele está se saindo excep-
cionalmente bem. 

E é convocado para a parte política. De repen-
te, a Dona Dilma deixa de lado o Vice-Presidente da 
República, o Presidente da Câmara, o Presidente do 
Senado, o Presidente do PT, o Presidente de outros 
partidos e apresenta suas propostas.

Ela chamar os governadores, reunir os gover-
nadores e comunicar o que ela vai fazer é falta de ex-
periência. Ela tinha que reunir, discutir, debater e aí, 
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com competência, levar os governadores àquilo que 
ela achasse certo. A arte de ganhar uma discussão 
é muito, muito delicada. Nunca me esqueço um livro 
que li e que hoje tento fazer meu filho compreender. A 
melhor maneira de você ganhar uma discussão é você 
perder. Como? Você fala, ele responde. Daí, você bate 
na mesa, que é porque é, porque é. Ele vai responden-
do: “Não é, não é, não é”. E você nunca vais ganhar a 
discussão dele. Agora, se você disse e ele responder, 
e você parar e disser “mas isso que você está dizendo 
é impressionante, acho que é isso realmente”, o cara 
já fica calmo. Daí, começa a discutir a proposta dele 
e começa a dizer: “Mas eu acho que pode fazer mais 
isso, mais aquilo”. Aos poucos, você vai vendendo as 
suas ideias para ele como se fosse ideia dele, e daí a 
pouco sai dizendo: “Você é um herói, eu estou com a 
sua ideia”. Quer dizer, o cidadão com que ele está fa-
lando acata a ideia, só que não é mais a que ele deu 
aqui, é a que o cidadão apresentou. 

A Doutora Dilma não pertence a essa escola. Ela 
reúne e diz: “É assim”. Eu acho que o momento que 
estamos vivendo é um momento de – vou fazer jus-
tiça – o Renan está fazendo aqui. É uma hora difícil, 
cá entre nós. Inclusive, entre manifestos que andam 
por aí, alguns deles atingem o próprio Renan. Mas ele 
está fazendo.

É claro que a Imprensa está gozando da nossa 
cara, mostrando, ontem, Espanha e Itália, um jogo 
espetacular, e aqui não assistimos nada. Estava todo 
mundo aqui. E, anteontem, o Brasil e Uruguai, um jogo 
espetacular, e estava todo mundo aqui. E votamos o 
projeto que estava aqui, há anos, na gaveta como a 
classificação da corrupção, e foi aprovado com tran-
quilidade.

E nós, que lá na Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado, perdíamos por três votos de um 
lado e o resto tudo do outro lado, tirando fora os pro-
motores do processo policial, dando exclusividade aos 
policiais, os Senadores do PT e de outros partidos se 
abraçavam aos policiais e cantavam o Hino Nacional. 
Veio o momento da rua, veio o esclarecimento. E aqui, 
praticamente por unanimidade, achamos que quem 
tinha razão eram os promotores. Ganharam com 400 
votos a 7 na Câmara dos Deputados, numa inversão 
total. Porque o povo foi à rua. Esclareceu, explicou, e 
o povo aceitou e a sociedade aceitou e nós também 
aceitamos.

Acho que o Renan está fazendo a sua parte. 
Alguns acham que está um pouco atabalhoado, diga-
mos assim, exagerado. De repente, vamos criar o fim 
do imposto sobre passagens de estudantes e tem que 
ser votado até o dia 15. Acho até bom isso do que não 
votar nunca. Por isso é que eu digo: V. Exª tem razão. 

Que a Dona Dilma chame o Lula, que chame o Pre-
sidente da Câmara e o Presidente do Senado, os Lí-
deres e alguém do seu Ministério e vamos encontrar 
uma fórmula em conjunto. Em primeiro lugar, não é 
isso que estamos discutindo. 

Se fizermos uma reunião com todo mundo – o 
MDB, V. Exª é meu colega e sabe, está todo mundo 
dividido, cada um tem a sua ideia; o PT, cada um tem 
a sua ideia, se é assim, se é assado, se é plebiscito, 
se é referendo, se é voto distrital, a divergência é ge-
neralizada. Não há ninguém que tem princípio. Por 
exemplo, o Partido Libertador, antigamente, que era 
parlamentarista. Então, eles botavam no programa 
deles e insistiam para criar o parlamentarismo. Nós 
não temos isso. Isso é uma coisa generalizada. Então, 
nós podemos discutir em conjunto o que é bom para o 
Brasil,, onde nós podemos nos encontrar.

Em vez de ver de saída as coisas que nos divi-
dem, vamos ver de saída as coisas que nós podemos 
argumentar e fazer junto. Isso pode ser feito, meu deus 
do céu! E fazer neste momento aquilo que Moncloa 
fez, por razões muito mais graves que as nossas. Uma 
guerra interminável, um ódio interminável, eles reuni-
ram todas as partes e chegaram a um entendimento, 
assinaram o Pacto de Moncloa e cumpriram.

Olha, eu não quero dizer nada, desculpem-me, 
mas, quando Itamar assumiu a Presidência da Repú-
blica, foi uma situação horrível, difícil. Em primeiro lu-
gar, ele fez todo o esforço. Eu fiz todo o esforço para 
não mostrar que nós estávamos fazendo um esquema 
para derrubar o Sr. Collor, como foi feito para derru-
bar o Getúlio, como foi feito para derrubar o Jango. 
Eu não aceitei ser ministro do Itamar por isso. Eu não 
vou aceitar, porque até hoje, lá no Rio Grande do Sul, 
dizemos horrores de desaforos daqueles que eram da 
UDN, derrubaram o Getúlio e, depois, foram ocupar 
os postos dele.

Então, se nós nos reunirmos e fizermos esse en-
tendimento, o que é o melhor? Qualquer solução resol-
ve. A solução do referendo resolve, porque aí vamos 
fazer um entendimento nosso, um entendimento que 
seja de nós todos. Podemos apresentar à sociedade 
com a maior tranqüilidade. Por isso eu acho que não 
é contra ou a favor da Dilma. Eu concordo com uma 
tese. Não é coisa dela, da Dona Dilma. Deve ser coisa 
do Lula ou coisa parecida. Mas essa foi uma ideia ex-
travagante. A Dilma tirou a Petrobras, tirou a crise que 
nós estamos vivendo e estamos todos nós na mesma 
crise, que é a da instituição, da responsabilidade. Foi 
uma decisão inteligente. Mas, justiça seja feita, não 
vamos culpar a Dilma pelo pessoal que está nas ruas...

(Soa a campainha.)
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Não 
vamos culpar a Dona Dilma, porque a gurizada está 
nas ruas. E a gurizada, além de ir para as ruas e de-
bater como está debatendo, o Governo tinha de fazer 
alguma coisa. Estão debatendo, estão discutindo, estão 
criando uma situação delicada. Repare, hoje, normal-
mente, era absolutamente compreensível que o Papa 
não viesse mais. Não que me passe pela cabeça que 
no Brasil existiria algo no sentido de... Mas o que pode 
existir em qualquer sociedade do mundo é um doido 
que termine sendo levado por essas coisas, por esse 
sentimento. O negócio é até de maldade, quer dizer, está 
jogando o Brasil e o Uruguai e os caras estão fazendo 
um quebra-quebra do lado de fora. Estavam jogando 
um jogo espetacular, Itália e Alemanha, o mundo inteiro 
estava olhando, e o mundo inteiro olhando do lado de 
fora aquilo que está acontecendo. E isso está levando 
uma imagem ruim para o Brasil. É ruim para a Dilma? 
É ruim para a Dilma, mas a Dilma passa. É ruim para 
o Brasil. Para nós todos isso é ruim.

Seria a coisa mais linda do mundo se os debates 
fossem da mocidade caminhando, protestando, deba-
tendo, discutindo, sem os massacres que os caras estão 
fazendo, sem o ridículo que esse caras estão fazendo.

Agora, se a Dilma aproveitou, aproveitou. Se ela 
deixou de lado a crise da Petrobras, a crise do câmbio, 
a crise do dólar, a crise do PIB, que virou “pibizinho”, e 
entrou nessa, entrou. Mas aí nós não temos muito que 
fazer, ela tinha que fazer alguma coisa. É isso que nós 
estamos discutindo, é isso que está sendo discutido. 
Então, ela está fazendo. 

Então, a essa altura não cabe a nós dizer: não, 
vai responder a Petrobras, vai responder isso, vai res-
ponder aquilo, vai ver o negócio do “pibizinho”, vai ver 
o negócio do não sei o quê. E ela, reciprocamente, 
para cima de nós . Eu acho que isso podia. A Dilma 
podia ter alguém com a competência que tinha, por 
exemplo, o ex-Ministro da Fazenda. É que tinha muita 
gente. Não sei qual é o atual Ministério dela, porque 
é uma coisa muito engraçada, eu praticamente não 
conheço ninguém. Mas ela podia reunir um grupo e 
nós nos reunirmos, e não tenho nenhuma dúvida que 
eu chegaríamos a um entendimento. Mas uma pauta 
hoje, preliminar. Essas são as coisas absolutamente 
necessárias que nós temos que fazer. Vamos fazer, 
vamos discutir e vamos chegar a um entendimento. 

Vem lá a Dilma e disse: “constituinte exclusiva.” 
Eu acho que o que fizemos é certo, não tem como fa-
zer. Então, não dá. Vem ela agora e diz: “vamos fazer 
então, o plebiscito.” Vem um do lado de cá e respon-
de: “plebiscito não, só referendo.” Nós vamos sentar e 
discutir isso tudo, inclusive o conteúdo. E não é uma 
reunião, um dia está a Dona Dilma lá com o PT, outro 

dia está a Dona Dilma lá com o PT, outro dia está a 
Dilma lá com os governadores e lideranças partidárias. 
Agora, está marcando uma reunião só com o PSDB. 
Qual a graça? Um vai bater no outro. Reúne todos. 
Nosso problema não é discutir o que cada um tem de 
culpa, porque todos nós temos culpa. Não dá para al-
guém atirar pedra. Todos nós temos culpa. 

Nós estamos vivendo um momento assim, sério. 
Acho que nunca, como hoje, o mundo inteiro esteve 
olhando para o Brasil. Nunca! Acho que se nós olhar-
mos para trás, para os nossos mil e tantos anos de 
existência, nós nunca vamos ver o Brasil sendo man-
chete no mundo inteiro, porque é um negócio... Afinal 
a mocidade do mundo inteiro, dois milhões de jovens 
vão para o Rio de Janeiro. Está dando essa pauleira 
toda. Os campeões das Confederações, essa paulei-
ra toda. No ano que vem será o campeonato mundial, 
sei lá o quê. Essa é uma discussão que está em todo 
lugar. Se nós aproveitarmos para, nesse sentido, fazer 
isso, acho que não há por que não fazer.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Senador, me permita.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Ouço V. Exª, Senador Cristovam.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Senador, o senhor está trazendo aqui uma sugestão 
que, lamentavelmente, talvez não aceitem. A Presidenta 
Dilma deveria sair desse círculo fechado que reúne a 
Base aliada com a oposição, mesmo que venha a se 
reunir com Senadores do bloco tal ou tal. Ela tem que 
se reunir com grupo muito mais amplo. Por exemplo, 
eu acho que ela poderia chamar para uma reunião os 
ex-presidentes da República e perguntar-lhes o que 
eles estão achando, inclusive o Lula, com quem ela 
se reúne, e também o Sarney, o Fernando Henrique e 
ouvi-los. Existem nomes neste País, além desses três, 
que passaram por grandes experiências – o senhor 
mesmo, não por ser Senador, mas pelo tempo que tem 
como político, por tudo que passou. Devia convidá-los 
para conversar. Acho que tudo isso só seria possível 
se ela não tivesse a grande adversária a seu lado, que 
é a candidata Dilma. Como é que ela chama a opo-
sição para conversar se a oposição daqui a poucos 
meses vai disputar com ela? O que a oposição leva 
para ela? Pelo nosso instinto de sobrevivência, pode 
ser coisa que vá prejudicá-la e não que vá beneficiá-
-la, e o que ela apresenta à oposição é provável que 
seja para beneficiá-la e não para beneficiar o Brasil, 
necessariamente. Ela tem que encarnar a Nação bra-
sileira. Isso se chama estadismo. O estadismo é até 
uma coisa que dá para se fazer como candidato e 
como Presidente, antes da eleição. Se não encarnou 
a Presidência, se continua candidato, não consegue 
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ser estadista. Tinha que ter a lucidez, com base em um 
grupo de pessoas que dessem legitimidade, inclusive 
o Conselho da República, que é uma entidade prevista 
pela Constituição. Tinha que fazer uma reforma minis-
terial. O momento exige uma reforma ministerial. Não 
é só no parlamentarismo que se muda ministério, não. 
O presidencialismo, em alguns momentos difíceis, tem 
que fazer isso. Aliás, vamos fazer justiça, o Presidente 
Collor tentou isso. Quando ele estava numa situação 
difícil, fez um ministério de notáveis. Mas já era tarde. 
Já era tarde, já tinha perdido o Congresso, já não ia 
conseguir mais nada. Mas, noutros países as pessoas 
fazem isso. E um ministério que não fosse prisioneiro 
de interesses eleitorais. Agora, para isso, ela não pode 
ser candidata. Esse é o problema. A Presidenta Dilma, 
como eu quero repetir, tem como grande adversária a 
candidata Dilma. E plebiscito, responde sim ou não? 
Essas coisas são mais complicadas. Vamos ver o que 
a gente fez anos atrás, presidencialismo e parlamenta-
rismo. Não existe presidencialismo e parlamentarismo 
puro. Cada um desses tem uma variedade enorme de 
maneiras de agir. E, além disso, por que a gente não 
pode inventar uma coisa nova, que não tenha o nome 
nem de presidencialismo, nem de parlamentarismo? 
Por que não? Será que a gente não tem competência, 
no século XXI, para continuar um sistema que vem lá 
do século XVIII? Pode haver uma coisa diferente, sim. 
Plebiscito não resolve isso.

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

Um referendo, depois de uma proposta, sim, pode dar 
legitimidade ao que for construído, do ponto de vista 
de grupos, debates, conversas, que a gente não vai 
ter no plebiscito. Porque no plebiscito, não há muitas 
conversas. Há um falando a favor, um falando contra. 
No máximo lá na escola, no trabalho, alguns discutem 
um pouco, mas não aprofundam. O aprofundamento é 
interior. E aí eu volto a insistir e concluo. Eu temo que 
essas propostas que saíram aí não foram da Presiden-
ta Dilma, foram da candidata Dilma. E se a gente vai 
fazer um plebiscito da candidata Dilma, e não da Pre-
sidente Dilma, o risco de um fracasso é muito grande.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Eu agradeço a V. Exª. E eu daria – não daria nada, 
porque se desse, já disseram: se valesse a pena, 
ninguém dava, vendia –, mas eu daria um exemplo à 
Presidente Dilma. Já falei várias vezes desta tribuna. 
O Presidente Itamar.

O Presidente Itamar assumiu a Presidência na 
pior situação que se possa imaginar. Basta dizer que 
ele assumiu a Presidência, e, 10 dias depois, estáva-
mos com a CPI dos Anões do Orçamento, que foi um 

pavor. Cassaram-se mais de 10 Deputados, aqui, no 
Congresso Nacional.

Assumiu Itamar a Presidência; eu lhe levei a pro-
posta, e ele se entusiasmou. Reuniu-se lá no Palácio. 
Ele convocou, convidou pessoalmente, pelo telefone, 
todos os presidentes de partido e todos os líderes de 
bancada. Sentamos à mesa redonda; e, ali do lado, 
estavam sentados todos os Ministros do governo Ita-
mar. E esclareceu: meu governo é um governo que 
nasceu no Congresso Nacional. O Presidente Collor 
foi consagrado pelas urnas, o Congresso o afastou; 
eu nunca pedi, nunca busquei, mas o Congresso de-
terminou que eu assumisse. E assumi. Mas, para eu 
governar, não tenho legitimidade; a legitimidade me 
foi dada pelo Congresso. Então quero governar com 
o Congresso. E quero governar com os partidos que 
estão aqui. E quero que, durante o meu governo, toda 
vez em que um presidente de partido tiver um problema 
sério, grave, com relação ao meu governo, telefone, 
e está marcada uma reunião nossa de novo. Quando 
vocês acharem que o meu governo tem problema, tem 
crise, chamem-me. E a recíproca é verdadeira: se eu 
achar que o governo está com problema, está com 
dificuldade, eu os convoco. 

Eu não sei, desculpem-me a sinceridade, mas 
não precisou nenhuma convocação. Nem o Brizola, 
que estava lá; nem o Lula, que estava lá; nem o Arra-
es, que estava lá. Nenhuma dessas pessoas precisou 
fazer uma reunião, porque não houve nenhuma crise 
no governo do Itamar.

E ele falou: “Nós vamos fazer um plano assim.” 
E anunciou o Plano Real e já disse, ao mesmo tem-
po: “Vai ser feito no Congresso não por medida pro-
visória, mas com o debate de toda a sociedade e de 
todos os partidos.”

Se a Dona Dilma quisesse fazer isso, se ela re-
solvesse fazer uma espécie de Pacto de Moncloa e 
reunisse todo mundo nessa hora e dissesse: “Vamos 
discutir e encontrar uma fórmula”, eu acho que seria 
algo espetacular. Em vez desse tom autoritário “Con-
voca os governadores” – aí vêm os governadores; ela 
se reúne com os governadores de todo o Brasil para 
comunicar que ia convocar uma Constituinte. Mas se 
ela chamou todos os governadores, converse com eles 
primeiro: deixe-os falar, discutir, debater, participar. Mas 
parecem alunos de colégio: chegaram e sentaram: “Eu 
quero comunicar a vocês que eu vou fazer uma Cons-
tituinte exclusiva.” 

Não podia dar certo! Como não deu certo.
Quer pessoa mais simpática que o Aécio? Se fos-

se o Serra (...) O Serra era complicado! Mas o Aécio é 
exageradamente simpático. Chama o Aécio. Ele está 
indo já; participou da reunião com o Governador de 
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Pernambuco. Ótimo! Vamos fazer esse entendimento. 
Tenho essa convicção, senão nós vamos ficar aqui até 
terminar outubro, quando passou o ano, sem fazer nada.

Presidente, faça isso. Veja em volta da senhora 
quem tem esse jogo de cintura que o Lula tem. De re-
pente, o Mercadante está tendo. Lá no Senado - lem-
bram? – a gente nunca achava. Eram mil qualidades: 
simpático, competente e capaz. Não, simpático eu retiro. 
Era competente e capaz, mas a simpatia não era o seu 
jeito. Ele era meio... E, no entanto, ele está se saindo 
bem. Vamos reconhecer que ele está se saindo bem.

Escolha um grupo e faça essa reunião, Presiden-
ta. Tenha a capacidade de ver o que a senhora está 
fazendo. É um conflito? É um conflito. A senhora está 
aproveitando esse conflito todo para sair de uma si-
tuação que era difícil para buscar um entendimento? 
Ótimo, faça isso, mas faça para valer.

Não criar outro desentendimento. Já há Líder 
do MDB, agora há pouco, falando aqui que eles des-
confiam que essa história é um esquema que não dá 
para entender, que é para fazer algo a La Chávez e 
companhia. Eu não acredito, mas tem gente que des-
confia. Eu não acredito.

Muita gente acha, inclusive, que o problema é 
que com a Dilma não dá, e querem que volte o Lula. 
Eu não acredito porque, em primeiro lugar, eu acredito 
que o Lula não faria o lançamento da Dilma à reelei-
ção, como ele fez, ele não seria taxativo ao dizer que 
ele não é candidato.

(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – E 

depois, da maneira como estão sendo conduzidas as 
coisas, se a Dilma tiver que cair fora porque deu erra-
do, o Lula não entra no lugar dela. Vão ter que inventar 
um outro candidato. A Dilma e o Lula estão juntos, re-
presentam o mesmo pensamento. Assim como o Lula 
foi ótimo e ela veio e ganhou, e ganhou certo, se ela 
fracassar “Nós temos que tirar porque ela não dá”! Não 
vamos colocar o Lula, que foi o criador; vamos ter de 
buscar outra pessoa.

Então, eu não acredito nisso que estão dizendo. 
Sinceramente, não acredito. Mas que ela deve fazer 
isso, deve: reúna. Se quer botar mulher, bote. Está 
cheio de mulher competente aí. Tem que botar a mulher 
exata no lugar exato. Faça isso. Convoque os partidos. 
Reúna e vamos chegar a um entendimento.

Se nós formos analisar – V. Exa que é Líder, cá 
entre nós, nas suas reuniões – lá no MDB nós não te-
mos unanimidade. Poderíamos até ficar calados para 
não falar, mas se forem discutir, todo mundo quer cons-
tituinte, todo mundo quer plebiscito, todo mundo quer 
isso. Não é verdade, porque essa não é uma questão 
ideológica, não é uma questão de ética, nem de mo-

ral, nem de nada. É uma questão de que cada um tem 
o seu pensamento. E isso vale para todos os outros 
partidos. Se nós formos analisar, se nós formos reunir 
todas as Lideranças de todos os partidos e fizermos 
uma votação, eu aposto, ponho a mão no fogo que a 
divisão vai ser geral. Todo mundo vai votar em tudo. Eu 
acho que era a hora e que é o momento de fazer isso.

Primeiro apelo. Falo dessa parte com autorida-
de, porque sempre estive do lado dos jovens. Sempre 
fiz um apelo dramático para os jovens irem para as 
ruas. Sempre disse que não esperem nada do Con-
gresso, não esperem nada do Supremo, não esperem 
nada do Executivo. Com os jovens indo para as ruas, 
a coisa é diferente. E está provado. Continuem. Mas 
falo aos jovens e falo aos secretários de segurança: 
essa quebradeira que está dando aí não tem nada a 
ver com o movimento dos jovens, é gente que está 
se aproveitando disso. Agora, o governo tem que ser 
firme nessa parte. 

Eu vi outro dia, a televisão mostrou, um grupo 
quebrando e um grupo dos jovens brigando com os que 
estavam quebrando, querendo afastá-lo. Eu vi. Então, 
o governo tem de tomar uma providência no sentido 
de deixar bem caracterizado o jovem que está fazen-
do uma demonstração pacífica de debate e o resto.

Eu faria um apelo: tomem providências para que, 
nesse domingo, não aconteça nada de mais grave no 
Maracanã. Tomem providências para que, nesse do-
mingo, não aconteça mais nada no Maracanã.

Eu sou uma pessoa que gostou demais da es-
colha do Papa Francisco. É verdade que ele é argen-
tino, mas, apesar de ser argentino, ele é um homem 
extraordinário. As decisões que ele está tomando! Ele 
nomeou uma comissão de inquérito para investigar o 
Banco de Roma. Aquela história de não fazer nada, 
botar um e não sei o quê, vamos ver o que é e o que 
não é. Não. Ele fez uma comissão de inquérito para 
investigar o Banco do Vaticano, diretamente ligado a 
ele. Não é ligado a fulano ou a beltrano, não. É direta-
mente ligado a ele. Ele é um homem que está fazendo 
as coisas para valer.

Ele estava no papamóvel, andando em volta da 
Praça do Vaticano, viu uma criança nos braços do pai, 
numa situação (...) ele se levantou, pegou a criança, 
botou na cadeira do papamóvel e foi ao lado. Então, é 
um homem dessa sensibilidade. 

E acho que a Globo mostrou ontem que ele ficou 
15 dias em Aparecida e redigiu o grande documento 
da reunião que foi feita do mundo inteiro, em Apare-
cida. Acho que a vinda dele vai ser muito importante.

Aliás, eu peço a V. Exª – Dr. Renan está muito 
atarefado –, pois há um pedido de uma Comissão para 
que se leve a presença do Senado ao Papa. Eu acho 
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que nós não vamos porque com essa confusão que 
está aí – nós aqui e lá – de qualquer maneira, acho 
que seria uma tragédia se o Papa não viesse aqui por 
não ter condições. 

Por isso, faço o apelo de que saiamos bem nes-
se domingo. Já temos um lado que ficou bom – está-
vamos todos muito preocupados –, o Prefeito do Rio 
de Janeiro deu uma declaração, quatro dias atrás, de 
que se o Brasil perdesse para o Uruguai, ele se mata-
va. A imprensa começou a dizer que estava torcendo 
pelo Uruguai e queria que ele cumprisse a tarefa dele. 
Mas, como o Uruguai já caiu fora, esse problema não 
existe. Vamos fazer no domingo uma grande festa, sem 
os quebra-quebras. 

Se eu tivesse a simpatia e a competência de V. 
Exª, eu iria à Dilma e faria. Vamos ser sinceros, nosso 
Vice-Presidente da República é excepcional. Dizem 
que o Vice-Presidente do Lula, meu grande amigo, foi 
um grande substituto e ajudou muito, isso é verdade! 
Mas ajudou, principalmente, porque sendo um dos 
maiores empresários do Brasil, o fato de dar apoio ao 
Lula tranquilizava os empresários, pois, se ele estava 
ali, o Presidente não iria para um lado diferente. Mi-
chel é mais do que isso! Michel é um estadista, um 
constitucionalista. Michel tem prestígio em seu partido 
e em outros partidos. 

Eu achei que, assim como Lula, José Alencar 
falava e comentava e discutia uma série de assuntos 
que ele entendia muito e era respeitado por Lula, essa 
questão que estamos debatendo agora é área do Vice-
-Presidente. Então, ela estaria ali ao lado para discutir 
e conversar. É o mínimo que ela pode fazer para não 
acontecer o que aconteceu. Cá entre nós, ela reuniu 
os prefeitos e os governadores do Brasil inteiro para 
comunicar que faria uma convocação de uma As-
sembleia Nacional Constituinte, sem antes falar com 
o Vice-Presidente, sem antes falar com o Presidente 
da Câmara? Sem antes falar com o Presidente do Se-
nado? Sem antes falar com o Presidente do Supremo 
Tribunal Federal? É um negócio “pedir para levar”. 
Pedir para levar. V. Exª pode fazer essa aproximação. 
Não tem ninguém com mais capacidade – ninguém! 
–, do que o Vice-Presidente, que pode conversar com 
a Presidente da República.

Eu achei formidável a reunião que apareceu, in-
clusive a fotografia. Foi um dos raros sorrisos abertos 
que ela deu para o Presidente do Supremo. Agora, o 
Presidente do Supremo, que está ali na fotografia – os 
caras não entendem –, é que ele está de pé porque 
acho que ficaram muito tempo, e ele meio de pé; então, 
ficou uma posição meio esdrúxula, mas as informações 
que eu tive foram absolutamente positivas.

Eu faço esse apelo.

Presidente, eu me lembro de duas ou três vezes 
em que se falava com o Dr. Ulysses, e ele dizia: “Pe-
dido de Presidente não é pedido, é ordem; nós temos 
obrigação de ir lá”. E isso ele dizia inclusive na época 
da ditadura. E, mesmo assim, não o chamavam. Mas 
ele dizia: “Pedido é ordem”.

Eu vejo aqui todo mundo dizendo a mesma coi-
sa: um PSDB chateado, até com uma nota pronta, 
não sei o quê, mas fez questão de dizer: “Não fomos 
convidados, mas, se formos, iremos à hora e ao local 
que a Presidente indicar”. Então, vamos isso, vamos 
fazer um fim de semana. 

Peço aos jovens que endureçam um pouco mais 
na fiscalização. 

Eu peço à polícia do Rio... É o meu conterrâneo 
gaúcho que é o Secretário de Segurança do Rio de 
Janeiro. Ele é um gênio. Eu ouvi uma palestra dele, 
ele tem uma capacidade, ele devia ser ainda mais 
bem aproveitado. O que ele está fazendo nos morros 
do Rio, essa forma que ele está entrando é algo que 
nunca ninguém tinha pensado. Até então, quando a 
polícia entrava numa favela do Rio, era o ódio de toda 
a favela, porque, quando entravam os traficantes, os 
bicheiros, eles entravam ali, davam dinheiro, e a polí-
cia entrava para dar cassete, e ele transformou isso, 
e a polícia pacificadora está ali. Antigamente, o cara 
podia ficar um, dois dias no máximo, depois tinha que 
mudar, botar um outro cara, porque não aguentava 
mais de um dia. Agora, não: ela está ali, fica ali, e mui-
tas das coisas difíceis, muitos problemas que há na 
comunidade, quem vai levar para o governo é o cara 
da polícia. Então, o cara da polícia vai lá, foi ver, traz 
o problema da educação. Então, ele passa a ser par-
ticipante da questão. 

Eu acho que pode ser. Eu peço a Deus...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – ... 

que ilumine a Presidente. E que a Presidente faça a 
sua parte.

E não sei por que, eu acho que V. Exª, mais do 
que o Renan... Porque o Renan, em primeiro lugar, ele 
está... Eu acho bacana, ele está, ele já foi Presidente, 
não sei o que, um bolo de gente, ele quer fazer tudo o 
que não fez, ele está na corrida agora. E, em segundo, 
porque em V. Exª eu tenho mais essa tranquilidade. 
Achei muito impressionante a categoria com que V. 
Exª saiu da Liderança do Governo. Saiu da Liderança, 
mas está tendo uma atividade agora duas vezes mais 
do que quando era Líder. Tudo que é importante passa 
pelas mãos de V. Exª. O que demonstra competência.

Muito obrigado.
(Manifestação das galerias.)
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Mui-
to obrigado. (Fora do microfone.) Você que vai falar?

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr. 
Acir Gurgacz deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Romero Jucá, 2º Vice-
-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Vou falar. Vou convidar o Senador Rodrigo 
Rollemberg para usar da palavra. Logo após, eu pe-
diria que o Senador Rodrigo Rollemberg assumisse a 
Presidência, ou o Senador Pedro Simon, para que eu 
pudesse também usar da palavra e até comentar essa 
posição tão importante para o País que o Senador Pe-
dro Simon tomou aqui neste discurso.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, 
cumprimento os visitantes que nos honram com suas 
presenças aqui no plenário do Senado Federal nesta 
sexta-feira, mas quero, Sr. Presidente, registrar com 
muita alegria, a aprovação ontem pela Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado Federal, em cará-
ter terminativo, da Lei Geral dos Concursos Públicos, 
que regulamenta a realização de concursos públicos 
no âmbito da administração direta e indireta federal.

Inicialmente, originalmente, era um projeto de au-
toria do Senador Marconi Perillo, para o qual eu tive a 
honra de ser designado o Relator, e acabei, em função 
das inúmeras modificações necessárias, a partir de di-
versas audiências com representantes da sociedade, 
no sentido de construir um substitutivo.

Quero agradecer a participação de todos os que 
colaboraram na elaboração desse substitutivo: os re-
presentantes do Governo Federal, os representantes 
das entidades realizadoras de concursos, as entidades 
preparatórias de concursandos e, sobretudo, as enti-
dades representativas dos concursandos. Não posso 
deixar de agradecer, de forma especial, à Consultoria 
do Senado Federal pelo apoio dado na elaboração 
desse substitutivo.

Quero, aqui, Sr. Presidente, aproveitar para fa-
lar de alguns pontos importantes dessa Lei Geral de 
Concursos.

Primeiro, havia uma reclamação bastante comum 
a respeito do prazo exíguo para a inscrição dos con-
cursandos. Muitas vezes, os editais previam prazos 
pequenos para a inscrição, o que não permitia uma 
preparação adequada dos concursandos. 

Nós definimos, nesse substitutivo, que o edital 
do concurso será publicado, integralmente, no Diário 
Oficial da União, com antecedência mínima de 90 dias 

da realização da primeira prova e deverá, também, ser 
disponibilizado via Internet.

Havia, também, uma dificuldade grande de ins-
crição de concursandos que moram em outras cida-
des, em outras capitais, em outros Estados brasilei-
ros, quando, por exemplo, um concurso era realizado 
em Brasília; como fazer a sua inscrição e como fazer 
a prova, porque muitos concursos não abriam inscri-
ção via Internet e, praticamente, todos os concursos 
realizavam as provas, ou grande parte dos concursos, 
apenas em Brasília, o que implicava, também, despe-
sas de locomoção para as pessoas.

Nós definimos que as inscrições devem ser dis-
ponibilizadas na Internet, onde os candidatos têm o 
direito de ler a íntegra do edital e se inscrever pela 
Internet, com a possibilidade de imprimir e salvar, em 
meio eletrônico, o seu comprovante de inscrição, de-
finindo, também, um prazo mínimo de 30 dias entre a 
publicação do edital para o período de inscrição, um 
período mínimo de 30 dias a partir da publicação do 
edital.

E também estamos definindo que, em concursos 
que tiverem mais de 50 candidatos por região, as pro-
vas escritas, objetivas, serão aplicadas em pelo menos 
uma capital por região geográfica, na qual houver mais 
de 50 candidatos inscritos. 

Também nós estamos vedando, Srªs e Sr.s Se-
nadores, a realização de concurso público apenas, ex-
clusivamente para composição de cadastro de reserva. 
Já existe jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
nesse sentido, proibindo essa prática. E nós estamos 
aqui colocando essa jurisprudência na lei.

É importante registrar que a realização de con-
curso apenas para cadastro de reserva tem se tor-
nado uma prática que visa alimentar uma fábrica de 
realizações de concursos, que acabam frustrando as 
expectativas dos concursando, que investem tempo, 
investem dinheiro, investem suas esperanças em in-
gressar no serviço público; muitas vezes são aprova-
dos e não são chamados. 

É importante registrar que permanece a jurispru-
dência do Supremo Tribunal Federal, com repercussão 
geral, decisão tomada pela unanimidade dos Ministros, 
do direito subjetivo à nomeação dos candidatos apro-
vados dentro do prazo de inscrição, dentro do prazo 
de validade e dentro do número de vagas oferecidas. 

E, como dizia, há uma decisão, determinações 
da Justiça que nós incluímos no projeto e aprovado no 
substitutivo, proibindo a realização de concurso apenas 
para cadastro de reserva. 

Também garantimos, como não poderia deixar 
de ser, que:
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Os candidatos aprovados serão nomeados ou 
contratados com obediência rigorosa à ordem 
de classificação do concurso público, sob pena 
de nulidade da investidura.
Não serão convocados para posse candidatos 
aprovados em concurso realizado dentro do 
prazo de validade de concurso anterior para 
os mesmos cargos, exceto se, neste caso, 
havendo ainda prazo de validade, não mais 
houver candidatos aprovados. (Art. 64)

Isso é óbvio, se tivermos um concurso realiza-
do e se temos ali um número de aprovados e todas 
as vagas oferecidas ainda não preenchidas, não tem 
sentido fazer outro concurso que burlaria, ou nomear 
aprovados de outro concurso, quando temos candida-
tos aprovados, remanescentes de concurso anterior. 
Mas embora isso pareça óbvio, nós fizemos questão de 
colocar na lei porque nem sempre isso é o acontece. 

Nós mantivemos também todas aquelas opções 
de gratuidade, previstas na lei, para pessoas que não 
têm condições de pagar a sua taxa de inscrição. Es-
tamos definindo também um valor máximo, uma taxa 
máxima para inscrição, de no máximo 3% do valor da 
remuneração inicial do cargo ou emprego público, e 
também assegurando a devolução do valor relativo à 
inscrição em caso de adiamento, anulação ou cancela-
mento de concurso. Adiamento por quê? Porque muitas 
vezes uma pessoa que vem de fora se programa para 
fazer um concurso e, se esse concurso é adiado, essa 
pessoa perde a possibilidade de fazer se tiver outro 
compromisso. Nesse caso, ela deve ser ressarcida do 
dinheiro que pagou. 

Também estamos definindo que mudanças de 
datas e horários de concursos que dificultem a realiza-
ção das provas pelo candidato, com edital já publicado, 
exijam fundamentação objetiva, expressa e razoável, 
amplamente divulgada, e sujeitem o órgão ou entidade 
responsável por indenização pelos prejuízos compro-
vadamente causados aos candidatos. Nós estamos 
aqui garantindo também o direito do candidato, que, 
muitas vezes, sem que haja uma razão superveniente, 
pelo adiamento dos concursos, acaba tendo o prejuízo. 

Estamos também prevendo a penalidade, a res-
ponsabilização administrativa, civil e criminal por atos 
ou omissões que possam divulgar ou propiciar a di-
vulgação indevida, no todo ou em parte, de provas, 
questões, gabaritos ou resultados. Isso tem sido um 
problema muito comum. O jornal Correio Braziliense, 
que tem uma página quase diária sobre concursos, tem 
demonstrado – como o que houve agora há pouco no 
concurso da ANVISA – muitos concursos em que há 
quebra de sigilo. E estamos aqui definindo, responsa-

bilizando civil, administrativa e criminalmente os res-
ponsáveis por isso. 

Outro grande problema é a ausência de moti-
vação dos indeferimentos de recursos ou a utilização 
de respostas padronizadas de forma vaga e ambí-
gua, além do prazo exíguo para recursos e anulação 
de recursos. Esse é um problema apontado de forma 
bastante freqüente pelos concursandos. Estamos ve-
dando a realização de provas sem a previsão de pos-
sibilidade de recursos. 

Estamos definindo também um prazo mínimo 
de cinco dias para recurso contra o resultado de qual-
quer fase. Muitos concursos, é importante dizer, não 
dão esse prazo, e a pessoa pode discordar de alguma 
coisa, mas não tem tempo para recorrer.

Estamos também deixando claro que é asse-
gurado o acesso ao Poder Judiciário para impugnar, 
no todo ou em parte, o edital do concurso, bem como 
discutir a legalidade de questões e critérios de corre-
ção da prova.

Um outro avanço bastante expressivo desse subs-
titutivo, Senador Pedro Simon, é a reserva mínima de 
10% das vagas para pessoas com deficiência. Hoje, 
esse número é de 5% a 20%. Nós estamos destinando 
de 10% a 20%, mas estamos obrigando que os editais 
dos concursos sejam distribuídos em Libras, em Lín-
gua Brasileira de Sinais, para permitir que os surdos e 
mudos possam disputar o acesso ao serviço público. 
E é claro que, no caso de inscrição de surdos e mu-
dos, também estamos prevendo a obrigatoriedade de 
realização das provas em Língua Brasileira de Sinais. 
Para as outras deficiências, o substitutivo aprovado 
identifica como obrigação da instituição realizadora do 
concurso prover todos os meios necessários para que 
as pessoas com deficiência possam realizar as provas 
em igualdade de condições. 

Nessa lei, estamos também definindo a obrigato-
riedade dos mesmos critérios para ingresso no servi-
ço público, através de concurso público, exigidos pela 
Lei da Ficha Limpa. Vamos votar aqui, na semana que 
vem, projeto de autoria do Senador Pedro Simon, que 
já define esses critérios. É importante fazer isso. E, na 
Lei Geral dos Concursos, estamos aplicando o mesmo 
critério, a exigência de ficha limpa para o ingresso no 
serviço público.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu 
gostaria aqui de fazer esse breve relato dos principais 
pontos dessa Lei Geral dos Concursos, entendendo 
que o Senado está atendendo o interesse de milhões 
de brasileiros que desejam ingressar no serviço público 
e querem regras claras, querem regras transparentes, 
querem regras gerais que delimitem e regulamentem 
a realização de concursos públicos no Brasil.
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O fato é que as pessoas que se preparam para 
concursos muitas vezes se deparam com editais mal 
formulados ou editais e bancas arbitrárias, criando 
dificuldades que serão evitadas com uma lei geral 
como esta. 

Com isso, nós esperamos contribuir para a me-
lhoria da qualidade do serviço público brasileiro. 

Era esse o registro que eu gostaria de fazer, Se-
nador Romero Jucá. 

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Senador Rodrigo Rollemberg, eu queria pe-
dir a V. Exa para assumir a Presidência, pois farei um 
discurso rápido. 

O Sr. Romero Jucá, 2º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Rodrigo Rollemberg.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – Com a palavra, o Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, todos que nos 
acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado e 
pelas redes sociais, eu gostaria de começar a minha 
fala tratando do que tratou aqui o Senador Pedro Simon. 

Primeiro, registrar que as palavras do Senador 
Pedro Simon são as palavras do equilíbrio, da experi-
ência, do compromisso com o Brasil. O Senador Pedro 
Simon sabe o quanto é estimado em todo o País, o 
quanto é respeitado e sabe, pessoalmente, do carinho 
e do respeito que tenho por ele. 

Muitas vezes, até, no exercício da Liderança do 
Governo, tivemos que ter posições divergentes, mo-
mentaneamente, em cima de algumas matérias que 
efetivamente me cabiam aprovar ou me cabiam con-
duzir como Líder do Governo. Mas sempre buscando 
a convergência, porque entendo que os Senadores 
e as Senadoras, que representam os Estados nesta 
Casa, antes de tudo, têm uma história, têm uma con-
juntura política que representam e, mais do isso, têm 
um compromisso com o País, independentemente de 
posições partidárias, de posições eleitorais, de estilos 
diferentes de fazer política. 

Eu acho que esta é uma Casa que aprendeu que 
a convivência, o respeito e o debate devem se focar 
nas ideias e não na personificação de qualquer ques-
tão. E o Senador Pedro Simon foi muito feliz quando 
falou, primeiro, da dimensão e da mudança que repre-
senta esse movimento que está ocorrendo, Senador 
Rodrigo Rollemberg. 

Ontem eu não estava presente na Casa, fui con-
vidado, participei de um programa, em São Paulo, de 
debate sobre o momento político com a jornalista Mô-

nica Bergamo e com o cientista Antonio Lavareda, e 
nós estávamos discutindo exatamente a situação, o 
quadro, o encaminhamento, os desdobramentos dessa 
questão, e dividindo, inclusive, o que é efetivamente 
um movimento que cobra dos partidos políticos, da 
ação política, dos governantes, dos responsáveis pelo 
status quo político, uma ação e uma mudança de país. 

E eu acho que esse movimento, de certa forma, 
envelheceu o discurso dos partidos. Então, se nós 
somos representantes do povo, nós temos que ter a 
humildade, nós temos que ter a inteligência e a per-
cepção de que nós vamos ter que avançar com esses 
movimentos, senão nós não estaremos à altura de 
representá-los, e nós estamos aqui representando o 
povo – no caso, nós representamos os Estados, mas, 
na verdade, o Congresso representa os Estados, o 
povo, portanto, a sociedade brasileira.

E esse movimento tem pautas específicas e tem 
ações difusas, que, na verdade, representam, no fun-
do, uma angústia, uma necessidade de mudança, 
representam uma vontade de avançar da juventude 
– há muitos anos, nós não víamos a participação da 
juventude no engajamento político, isso aconteceu com 
os caras pintadas, há vários anos –, mas, sem dúvida 
nenhuma, esse movimento é legítimo, é importante e 
precisa ser diferenciado do movimento de violência, de 
anarquia, a que também se referiu o Senador Pedro 
Simon, e que nós temos obrigação de cobrar do Go-
verno, dos Governos Estaduais, do Governo Federal. 

É importante que, ao mesmo tempo, se preserve 
o espaço do movimento democrático e do movimento 
que trata das questões de protesto e tudo o mais, de 
reivindicações, de colocações, se garanta, também, 
tanto ao movimento, a condição pacífica e ordeira de 
fazerem essa movimentação, quanto à sociedade bra-
sileira, o direito de propriedade, o direito do patrimônio, 
o direito da segurança pública, da ordem social, e tudo 
isso precisa ser equacionado.

Então, nós queremos, efetivamente, primeiro, 
dar esse testemunho, concordar com as questões que 
foram ditas aqui pelo Senador Pedro Simon. A hora é 
de diálogo, a hora é de entendimento, a hora é de en-
caminhamento.

O Senado tem procurado, na sua forma e no 
seu ritmo, aprovar matérias que estavam na pauta. 
Acho que o Congresso nesta semana, tanto a Câma-
ra dos Deputados quanto o Senado, respondeu aos 
movimentos sociais, ou se irmanou aos movimentos 
sociais no momento em que enterrou a PEC 37, eu já 
tinha dado meu depoimento de ser contrário. Acho que 
essa discussão da atuação do Ministério Público pre-
cisa ser feita em outro momento, com a Lei Orgânica 
do Ministério Público para definir outras questões de 
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funcionamento, mas nunca o impedimento da possi-
bilidade ou da capacidade de investigar de qualquer 
organismo, ainda mais um organismo de ponta, qua-
lificado, da forma como é o Ministério Público Federal 
e os Ministérios Públicos estaduais.

Então, o Senado aprovou matérias importantes. 
O Senador Renan Calheiros tomou a vanguarda dessa 
discussão no momento em que era preciso que isso 
fosse feito. Os Líderes partidários, as figuras mais 
proeminentes da Casa, como V. Exª, Senador Pedro 
Simon, foram ouvidas, se posicionaram, serviram de 
bússola, serviram de rumo para esse momento, por-
que V. Exª já viveu, na história do Brasil, episódios im-
portantes e decisivos. E esse é mais um episódio im-
portante e decisivo. E a experiência, a bagagem de V. 
Exª, o compromisso público, sem dúvida alguma, dão 
um rumo e apontam uma direção para que nós todos 
possamos conversar. 

Esperamos que a Presidenta Dilma, que cuida 
da gestão, que faz a ação efetiva, que se preocupa 
com as mudanças estruturantes que o País está fa-
zendo, amplie o debate político. É importante que ela 
faça isso. Começou a fazer ontem ouvindo os Líderes. 
Na segunda-feira, vai ouvir os Líderes da Oposição, é 
importante que esses desdobramentos possam efeti-
vamente redundar se não num pacto político, que nós 
estamos em tese já contaminados pela antecipação 
do processo eleitoral, que não foi bom para o País, 
mas pelo menos que tenhamos aí um entendimento 
no sentido de que as ações sejam tomadas em con-
junto e as responsabilidades também sejam tomadas 
em conjunto.

Nós temos Estados importantes que são gover-
nados pelos partidos de oposição. Então, na verdade, 
essa manifestação, entendo, não é só contra determi-
nado partido ou contra determinado governo. É claro 
que o Governo Federal é alvo de mais demandas, é 
alvo de situações de mais cobrança, mas os governos 
estaduais, os governos municipais, os partidos políti-
cos, todos estão nessa mesma condição.

Então, eu gostaria realmente de registrar a impor-
tância desse diálogo e a importância de o Senado e 
de a Câmara continuarem permanentemente abertos a 
esse entendimento. Nós somos a Casa Legislativa; na 
verdade, as leis passarão por aqui. Nós vamos ter uma 
tarefa imensa pela frente. Quer dizer, essa discussão 
do plebiscito ou do referendo – que, na verdade, en-
caminhou para um plebiscito – não é uma tarefa fácil, 
porque a operacionalização desse plebiscito é algo de 
difícil execução, é um assunto complexo. 

V. Exª falou que não é uma pergunta se você é 
contra ou a favor do desarmamento, se você é contra 
ou a favor da pena de morte. Não é algo tão simples. 

Nós vamos discutir modelo eleitoral; nós vamos discutir 
variáveis que, em tese, podem ser adotadas em con-
junto ou individualmente. Podemos ter financiamento 
público de campanha; podemos ter eleição distrital; 
uns são contra o financiamento público; outros são a 
favor da eleição distrital; outros defendem outro tipo de 
modelo. Então, na verdade, há uma matriz de vários 
assuntos que podem redundar em cinco, seis, oito, 
dez frentes parlamentares que defendam modelos di-
ferentes. E isso vai ter que ser explicado à população. 

Em alguns Estados está sendo feito o cadastra-
mento biométrico. Na verdade, está sendo feita a mu-
dança do cadastramento eleitoral, como no meu Esta-
do de Roraima e como aqui no Distrito Federal. Uma 
parte já mudou o seu título; outra parte não mudou. 
Como é que vai ficar essa questão, se for agora reali-
zado dentro de pouco tempo esse plebiscito? Quem é 
que pode votar? Como é que vai ficar essa situação?

Então, temos dificuldades de ordem política, de 
ordem de comunicação, de discussão, de entendimen-
to com a população – porque é ela que vai votar – e 
de ordem operacional. Essa tarefa não é uma tarefa 
simples; é uma tarefa complexa. Ela veio para o Con-
gresso, o Governo encaminhou essa questão para o 
Congresso, mas nós temos aí uma tarefa árdua pela 
frente e um prazo muito curto. Nós temos uma legis-
lação que diz que as mudanças têm de ocorrer até o 
dia 4 de outubro. Então, se for para valer para a eleição 
de 2014, na verdade, nós temos um prazo muito curto. 

Tudo isso precisa ser levado em conta; toda essa 
discussão precisa ser feita com muita responsabilidade, 
sob pena de nós frustrarmos a população. Porque, na 
verdade, nós não podemos criar uma expectativa que 
efetivamente deságue na não atuação do Congresso. 

O Congresso já responde por muitas mazelas e 
não podemos responder por mais essa. De repente, 
a vontade é fazer um plebiscito, a vontade é discutir 
uma mudança política que nós já devíamos ter feito e, 
justiça seja feita, o Senado aprovou aqui duas vezes 
reforma política. Essa reforma política chega à Câmara 
dos Deputados e aí se começa a discutir o processo 
eleitoral de Deputados e para. Na verdade, a cobran-
ça da sociedade é legitima, ela é legitima. Temos que 
fortalecer, ampliar e modernizar o processo político-
-eleitoral, fazer essa reforma política, mas nós temos aí 
um enorme desafio pela frente e esse desafio precisa 
ser partilhado com a sociedade. Mudar o Brasil não é 
tarefa de poucos, é tarefa de toda uma sociedade e 
começou com essa movimentação. 

Queria saudar o Senador Pedro Simon, dizer que 
as colocações que ele faz são colocações importan-
tes. O diálogo precisa ser ampliado, a figura do Vice-
-Presidente Michel Temer, ressaltada pelo Senador 
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Pedro Simon, é uma figura que pode e deve ser – na 
verdade, é o Vice-Presidente da República – ouvido 
de uma forma importante, pela experiência. Até porque 
ele representa também o Congresso, ele foi Presidente 
da Câmara três vezes, ele tem uma vida dedicada à 
ação política e, mais do que isso, é um constituciona-
lista. Portanto, ele une a visão jurídica e a visão polí-
tica de uma forma muito importante. E lembrar que o 
PMDB e os partidos políticos precisam, efetivamente, 
da colaboração. 

Na linha de sucessão, a primeira mandatária do 
País é a Presidenta Dilma, do PT; o segundo na linha 
de sucessão é o Vice-Presidente, Michel Temer do 
PMDB; o terceiro na linha de sucessão é o Presidente 
Henrique Eduardo Alves, Presidente da Câmara, do 
PMDB; o quarto, na linha de sucessão, é o Senador 
Renan Calheiros, Presidente do Senado, do PMDB. 
Então, na verdade...

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Deus 
dê longa vida à Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Deus dê longa vida à Presidente, é claro, e todos nós 
queremos isso, mas nós estamos registrando que é 
importante que os partidos políticos possam, efetiva-
mente, contribuir. 

Na verdade, essa movimentação de “fora os par-
tidos políticos” ou de não representação dos partidos 
políticos, o que temos que fazer não é retirar os partidos 
políticos do processo político. Isso seria a falência da 
política, seria um modelo de anarquia e eu acho que 
não queremos fazer isso. Temos que reinserir de forma 
correta os partidos políticos. Os partidos políticos têm 
que ser reciclar, têm que se redirecionar, têm que ter, 
na verdade, essa nova conexão com a sociedade. E 
os parlamentares também. Eu, particularmente, como 
Senador, já tenho instrumentos de redes sociais, de 
conectividade, de interação e estou ampliando essas 
ações de conectividade, porque, na verdade, voltamos 
um pouco, por conta dos novos instrumentos tecno-
lógicos, a um sistema da Grécia antiga, onde a popu-
lação se manifestava na praça pública. Na verdade, 
agora é diferente.

Então, se representamos a população e se temos 
um instrumento tecnológico de ouvir as opiniões, de 
efetivamente balizarmos, porque não somos pessoa 
física – na verdade, representamos o Estado, uma 
instituição, a população que nos deu uma procuração 
para fazer as mudanças, para votar aqui todos os dias, 
para interferir na vida das pessoas –, então, podemos 
ampliar essa conexão. E eu, da minha parte, como 
Senador, já estou fazendo isso. Estou me organizando 
para ter novos instrumentos de auscultar, de receber 
informações, de ouvir, de participar, de certa forma, de 

ser demandado e de ser buscado como representante 
da população que represento para ter essas opiniões.

Acho que é um momento novo, é um momento 
diferenciado, aqueles políticos que não entenderem 
essa posição ficarão à margem, não seguirão, pois 
estamos com uma mudança efetiva. Pode não ser já 
na próxima eleição, mas é um processo que vinha 
lento e que, com essa ruptura, ele se multiplicou, se 
exponencializou. Na verdade, é agora outra realidade 
e nós políticos temos que encarar essa realidade, sob 
pena de ficarmos à margem e mudarmos toda essa 
representação.

Então, eu queria primeiro falar dessa questão 
que o Senador Pedro Simon falou e que debati ontem 
na Band News, no programa da Mônica Bergamo, no 
Programa Ponto a Ponto. E queria dizer também que, 
da parte do Governo, algumas medidas estão sendo 
tomadas para responder.

Outro registro que eu queria fazer, porque é um 
assunto que foi tratado e que cobramos muitas vezes, 
é a questão da melhoria da saúde. O Ministro Alexan-
dra Padilha, o Governo acaba de lançar um programa 
de atendimento para as Santas Casas de Misericórdia 
e hospitais beneficentes, o que é algo extremamen-
te importante. São mais de 1.300 unidades no Brasil. 
Portanto, responsáveis por um atendimento direto para 
parte da população que busca melhorias para o ser-
viço de saúde. O protesto em relação ao serviço de 
saúde é um ponto importante dessas manifestações 
que estão sendo feitas. Além da renegociação da dívi-
da das Santas Casas e dos hospitais beneficentes, o 
Governo lançou uma linha de reforço de dotações de 
recursos para esses hospitais de R$2 bilhões ao ano 
e programas que vão efetivamente ampliar a condição 
de atendimento desses hospitais.

Então, eu queria parabenizar o Ministro Padilha, 
parabenizar a Presidenta Dilma e dizer que é uma me-
dida que, de certa forma está em sintonia com essa 
reclamação das ruas. É importante que as entidades 
filantrópicas e os hospitais beneficentes façam a op-
ção desse parcelamento até o dia 06 de dezembro à 
Receita Federal. Não adianta só lançar os programas, 
mas é preciso que as entidades busquem efetivamen-
te o Ministério da Saúde, no reforço dos programas 
de atendimento para ampliação da ação do SUS, e 
busquem a Receita Federal para o parcelamento dos 
débitos, que, de certa forma, vai oxigenar o funciona-
mento dos hospitais beneficentes e das santas casas 
de misericórdia.

Era esse o registro que eu gostaria de fazer, Sr. 
Presidente, mais uma vez parabenizando o Senador 
Pedro Simon pelas colocações, dizendo que vamos 
torcer no domingo pelo Brasil. Queremos ganhar a 
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Copa das Confederações, mas queremos ver também 
o movimento das ruas de forma pacífica. 

Em alguns Estados, em determinados momentos 
de violência – e isso aconteceu em Manaus –, a popu-
lação que estava protestando pacificamente, quando 
começou a violência, sentou-se para que ficassem 
em pé apenas os baderneiros e a Polícia pudesse 
identificá-los.

Então, é importante que, efetivamente, quem 
vai para a manifestação para protestar, seja também 
um manifestante pela ordem pública, pelo respeito ao 
patrimônio. As pessoas que estão engrossando essas 
fileiras em todo o País têm também uma responsabili-
dade social com aqueles que têm suas empresas, seus 
negócios, seus imóveis, seus automóveis e que estão, 
muitas vezes, participando também, mas que se tor-
nam vítimas de baderneiros, arruaceiros que querem 
na verdade desestabilizar o nosso País.

Nós somos um País maduro na democracia. Isso 
não vai nos desestabilizar. Esses momentos, volto a 
dizer, são legítimos, são manifestações importantes da 
sociedade. E, portanto, eles devem ser efetivamente 
reforçados, devem ser apoiados e devem ser protegi-
dos. E proteger os movimentos é também separar o 
joio do trigo e manter a ordem e o patrimônio público.

Vamos torcer pelo Brasil e vamos torcer pelas 
transformações e pela paz social no País, dando con-
tinuidade no próximo domingo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, era o que tinha 
a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Romero Jucá.

Quero registrar que, na quinta-feira da semana 
passada, quando houve uma grande manifestação de 
quase 30 mil pessoas ou mais, aqui na frente do Con-
gresso Nacional, nós permanecemos aqui em vigília 
até o encerramento das manifestações, até mais do 
que meia noite. E, naquele momento, diversos sena-
dores que estavam presentes aqui – Senador Cristo-
vam, Senador Pedro Taques, Senador Pedro Simon, 
Senador Paulo Paim, eu o Senador Magno Malta –, 
todos fomos unânimes em condenar o uso da violência 
pelos manifestantes, naquele momento em que invadi-
ram o Palácio do Itamaraty, deixando muito claro que a 
maioria dos manifestantes estava manifestando-se de 
forma pacífica e querendo mudanças radicais e mu-
danças profundas no nosso País, manifestações ab-
solutamente legítimas. E é claro que as manifestações 
de alguns vândalos, que não representam a maioria, 
acabam enfraquecendo a manifestação dos milhares 
de jovens brasileiros. Mas é importante registrar que 
nós, também, da mesma forma que devemos conde-

nar a ação de vândalos e de depredadores, também 
devemos condenar os abusos da polícia.

Nessa última manifestação, nós tivemos aqui, no 
Distrito Federal, alguns abusos. A Polícia, que tinha se 
comportado bem na maioria dos eventos, em alguns 
casos também extrapolou.

É importante registrar que essas manifestações 
se deem de forma pacífica. Nós vamos ter, afinal, no 
Maracanã, uma grande expectativa de uma grande 
manifestação no Rio de Janeiro, e nós esperamos 
que ela seja pacífica, do ponto de vista da população, 
e que também não haja excessos por parte da polícia.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO 
Nº 730, DE 2013

Requeiro Voto de Aplauso para o ex-pre-
sidente da República Fernando Henrique 
Cardoso, eleito para a Academia Brasileira 
de Letras.

Requeiro, em nome da bancada do PSDB e, nos 
termos do art. 222, do Regimento Interno, e ouvido o 
Plenário, que seja consignado, nos Anais do Sena-
do Federal, Voto de Aplauso para o ex-presidente da 
República Fernando Henrique Cardoso, eleito para a 
Academia Brasileira de Letras.

Requeiro que o presente voto seja encaminhado, 
também à Academia Brasileira de Letras e ao Instituto 
Fernando Henrique.

Justificação

A eleição do ex-presidente foi fundamentada na 
sua intensa carreira acadêmica com a publicação de 
dezenas de obras sobre o desenvolvimento social e 
econômico, além de suas extensas relações interna-
cionais.

O ex-presidente é autor ou coautor de 23 livros e 
de mais de cem artigos acadêmicos. Seu livro Depen-
dência e Desenvolvimento, publicado originalmente em 
espanhol em 1969, em coautoria com Enzo Falletto, é 
um marco nos estudos sobre a teoria do desenvolvi-
mento, com dezenas de edições em 16 idiomas. 

Apenas dois ex-presidentes haviam recebido ta-
manha honraria, Getúlio Vargas e José Sarney. Sua 
presença entre os “imortais” com certeza abrilhantará 
ainda mais a Academia Brasileira de Letras.

Sala das Sessões, 28 de junho de 2013.
Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
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O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – O requerimento que acaba de ser lido 
será encaminhado à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – A Presidência recebeu, do Tribunal 
de Contas da União, os Avisos nºs 1.162 e 1.163, 
de 2013, na origem, comunicando o recebimento dos 
autógrafos das Resoluções nºs 21 e 22, de 2013, do 
Senado Federal, autuados naquele Tribunal sob os 
nºs TC-017.010/2013-6; e 017.011/2013-2, respecti-
vamente, e remetidos ao setor competente para as 
providências cabíveis.

São os seguintes os Avisos:

Aviso nº 1.162-GP/TCU

Brasília, 26 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o re-

cebimento do Ofício nº 1.390 (SF) de 19-6-2013, por 
meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU au-
tógrafo da Resolução nº 21/2013 (SF), que “’Autoriza 
a República Federativa do Brasil a contratar operação 
de crédito externo, no valor de até US$ 18.000.000,00 
(dezoito milhões de dólares norte-americanos), com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)’, e a 
recomendação para que o Tribunal de Contas da União 
proceda ao acompanhamento da aplicação dos recur-
sos decorrentes da operação de crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
nº TC-017.010/2013-6, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para ado-
ção das providências pertinentes.

Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nar-
des, Presidente.

Aviso nº 1.163-GP/TCU

Brasília, 26 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o re-

cebimento do Ofício nº 1.392 (SF) de 19-6-2013, que 
“Autoriza o Estado do Ceará a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com a Corpo-
ração Andina de Fomento (CAF), no valor de até US$ 
112.000.000,00 (cento e doze milhões de dólares norte-
-americanos)’ e a recomendação para que o Tribunal 
de Contas da União proceda ao acompanhamento da 
aplicação dos recursos decorrentes da operação de 
crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 

nº TC-017.011/2013-2, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para ado-
ção das providências pertinentes.

Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nar-
des, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – Os Avisos nºs 1.162 e 1.163, de 2013, 
foram juntados aos processados das Resoluções nºs 
21 e 22, de 2013.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – A Presidência recebeu, do Tribunal 
de Contas da União, os Avisos nºs 1.164 e 1.165, 
de 2013, na origem, comunicando o recebimento das 
cópias dos Requerimentos nºs 612 e 613, de 2013, 
do Senador Sérgio Souza, autuados naquele Tribunal 
sob os nºs TC-017.014/2013-1; e 017.019/2013-3, res-
pectivamente, e remetidos ao setor competente para 
as providências cabíveis.

São os seguintes os Avisos:

Aviso nº 1.164-GP/TCU

Brasília, 26 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o re-

cebimento do Ofício nº 1.404 (SF) de 20-6-2013, por 
meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU 
cópia do Requerimento nº 612/2013, de autoria do 
Senador Sérgio Souza, que solicita cópia dos contra-
tos firmados sob o modelo de parceria público-privada 
(PPP) para reforma/construção dos seguintes estádios 
de futebol que serão utilizados na Copa do Mundo da 
FIFA de 2014 no Brasil: Arena Fonte Nova/BA, Arena 
Pernambuco/PE e Mineirão/MG.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
nº TC-017.014/2013-1, foi remitido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para ado-
ção das providências pertinentes.

Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nar-
des, Presidente.

Aviso nº 1.165-GP/TCU

Brasília, 26 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o re-

cebimento do Ofício nº 1.405 (SF) de 20-6-2013, por 
meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU 
cópia do Requerimento nº 613/2013, de autoria do Se-
nador Sérgio Souza, que solicita diversas informações 
relacionadas à execução e custos das obras dos doze 
estádios inscritos na Matriz de Responsabilidades da 
Copa do Mundo de 2014.
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A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como processo 
nº TC-017.019/2013-3, foi remetido à Secretaria-Geral 
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para ado-
ção das providências pertinentes.

Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nar-
des, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – Os Avisos nºs 1.164 e 1.165, de 2013, 
foram juntados aos processados dos Requerimentos 
nºs 612 e 613, de 2013.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – Os pareceres lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 81 e 
82, de 2013, do Presidente da Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte, que comunicam a apreciação, em 
caráter terminativo, dos Projetos de Lei do Senado 
nºs 696, de 2011; e 304, de 2010.

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 81/2013/CE

Brasília, 25 de junho de 2013

Assunto: Matéria adotada pela Comissão
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 284, combinado com o art. 91, § 

2º, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a 
Vossa Excelência que, na reunião realizada nesta, data, 
o Substitutivo de autoria de Sua Excelência o Senhor 
Senador Antonio Carlos Valadares, ao Projeto de Lei 
do Senado nº 696, de 2011, do Excelentíssimo Senhor 
Senador Aníbal Diniz, que “Altera a Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, para determinar a obriga-
toriedade da realização do Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM) pelos concluintes do ensino médio.”, foi 
dado como definitivamente adotado pela Comissão.

Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, Pre-
sidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

Of. nº 82/2013/CE

Brasília, 25 de junho de 2013

Assunto: Matéria adotada pela Comissão
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 284, combinado com o art. 91, § 

2º, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico 
a Vossa Excelência que, na reunião realizada nesta data, 
o Substitutivo de autoria de Sua Excelência a Senhora 
Senadora Ângela Portela, ao Projeto de Lei do Senado 
nº 304, de 2010, do Excelentíssimo Senhor Senador 
Marcelo Crivella, que “Altera as Leis nº 10.260, de 12 
de julho de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Finan-
ciamento ao Estudante do Ensino Superior e nº 11.096, 
de 13 de janeiro de 2005 – que institui o Programa Uni-
versidade para Todos (PROUNI), regula a atuação de 
entidades beneficentes de assistência social no ensino 
superior e altera a Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004 
–, para estabelecer, no âmbito desses programas, aten-
dimento prioritário a estudantes afastados do convívio 
familiar, nas situações que especifica.”, foi dado como 
definitivamente adotado pela Comissão.

Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, Pre-
sidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – Com referência aos Ofícios nºs 81 e 82, 
de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para 
interposição de recurso, por um décimo da composi-
ção da Casa, para que os Projetos de Lei do Senado 
nºs 696, de 2011; e 304, de 2010, sejam apreciados 
pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – A Presidência recebeu o Ofício nº 74, 
de 2013, do Presidente da Comissão de Educação 
Cultura e Esporte, comunicando a deliberação pela 
declaração de prejudicialidade do Projeto de Lei do 
Senado nº 446, de 2011.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 74/2013/CE

Brasília, 18 de junho de 2013

Assunto: Prejudicialidade de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, na 
reunião realizada nesta data, pela prejudicialidade do 
Projeto de Lei do Senado nº 446, de 2011, de autoria 
de Sua Excelência o Senhor Senador Inácio Arruda e 
outros, que “Insere o art. 47-A na Lei nº 11.494, de 20 
de junho de 2007, para prorrogar o prazo de permis-
são do cômputo, pelo Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (FUNDEB), das matrículas 
de pré-escola em instituições conveniadas.”

Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, Pre-
sidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – Com referência ao Ofício nº 74, de 2013, 
a matéria será incluída em Ordem do Dia oportuna-
mente, a fim de ser declarada prejudicada, nos termos 
do § 1º do art. 334 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – Foram lidos anteriormente os Pareceres 
nºs 598 e 599, de 2013, das Comissões de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania; e de Agricultura e Reforma 
Agrária, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 
2012 - Complementar. 

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – A Presidência recebeu o Ofício nº 140, de 
2013, do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, 
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que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do 
Projeto de Lei do Senado nº 106, de 2012.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 140/2013 – PRESIDÊNCIA/CAS

Brasília, 26 de junho de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento Inter-

no do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que 
esta Comissão rejeitou, em decisão terminativa, o Projeto 
de Lei do Senado nº 106, de 2012, que “Altera a Consoli-
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor que os dirigen-
tes sindicais somente poderão ser reeleitos para um único 
período subsequente”, de autoria do Senador Ivo Cassol.

Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – Com referência ao Ofício nº 140, de 
2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para inter-
posição de recurso, por um décimo da composição da 
Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº 106, 
de 2012, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do 
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – A Presidência recebeu, do Presidente da Co-
missão de Assuntos Sociais, os Ofícios nºs 142 e 143, de 
2013, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, 
do Projeto de Lei do Senado nº 102, de 2012; e do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 83, de 2012, respectivamente. 

São os seguintes os Ofícios:

Ofício nº 142/2013 – PRESIDÊNCIA/CAS

Brasília, 26 de junho de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, 
o Projeto de Lei do Senado nº 102, de 2012, de auto-
ria do Senador Ivo Cassol, que “Altera o Decreto-Lei 
nº 986 de 21 de outubro de 1969, que institui normas 
básicas sobre alimentos, para permitir a reutilização 
de alimentos preparados, para fins de doação”, e a 
Emenda nº 1-CAS.

Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

Ofício nº 143/2013 – 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 decisão termi-
nativa, o Projeto de Lei da Câmara nº 83, de 2012, de 
autoria do Deputado Celso Russomanno, que “Obriga 
a contratação de seguro para os serviços de entrega 
que se utilizam de motocicletas ou veículos afins”, e 
as Emendas nº 1-CAE-CAS e nº 2-CAE-CAS.

Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – Com referência aos Ofícios nºs 142 
e 143, de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis 
para interposição de recurso, por um décimo da com-
posição da Casa, para que as matérias sejam apre-
ciadas pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, 
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – A Presidência comunica ao Plenário 
que fica aberto o prazo para apresentação de emen-
das perante a Mesa, nos termos do art. 235, II, “d”, do 
Regimento Interno, para o Projeto de Resolução nº 
7, de 2013, do Senador Vital do Rêgo, que institui a 
Medalha Ulysses Guimarães a ser conferida pelo Se-
nado Federal na ocasião do transcurso dos 25 anos da 
promulgação da Constituição Federal de 1988.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – O Senado Federal recebeu, da Câmara 
dos Deputados, os Projetos de Lei da Câmara:

– Nº 42, de 2013 (nº 2.766/2008, na Casa de 
origem, do Deputado Nelson Pellegrino), que 
regulamenta a profissão de Salva-Vidas; e
– Nº 44, de 2013 (nº 3.841/2012, na Casa de 
origem, da Deputada Aline Corrêa), que con-
fere ao Município de Caçapava, Estado de 
São Paulo, o título de Capital Nacional Anti-
gomobilismo.

São os seguintes os Projetos:
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O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – A Presidência comunica ao Plenário que, 
nos termos do art. 91, § 1º, inciso IV, do Regimento 
Interno, os Projetos serão apreciados terminativamen-
te pelas Comissões competentes, podendo receber 
emendas perante a primeira ou única comissão do 

despacho pelo prazo de cinco dias úteis, nos termos 

do art. 122, II, c, da referida Norma Interna. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/

PSB – DF) – O Senado Federal recebeu, da Câmara dos 

Deputados, os seguintes Projetos de Lei da Câmara:
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– Nº 43, de 2013 (nº 3.078/2011, na Casa de ori-
gem), de iniciativa da Presidência da República, 
que altera o Decreto nº 2.784, de 18 de junho de 
1913, para restabelecer os fusos horários do Es-
tado do Acre e de parte do Estado do Amazonas, 
e revoga a Lei nº 11.662, de 24 de abril de 2008; 
– Nº 45, de 2013 (nº 4.224/2012, na Casa de ori-
gem) de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, 
que dispõe sobre a transformação de funções co-
missionadas em cargos em comissão, no Quadro 

de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do 
Trabalho da 3ª Região (MG-Belo Horizonte); e
– Nº 46, de 2013 (nº 2.729/2011, na Casa de ori-
gem, do Deputado Mendonça Filho), que dispõe 
sobre a redução a 0% (zero por cento) das alíquo-
tas das Contribuições Sociais para o PIS/Pasep 
e Cofins incidentes sobre as receitas decorren-
tes da atividade de transporte municipal local.

São os seguintes os Projetos:
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CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
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O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – O Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 
2013, vai às Comissões de Assuntos Econômicos; e 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

O Projeto de Lei da Câmara nº 45, de 2013, 
vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

O Projeto de Lei da Câmara nº 46, de 2013, 
vai às Comissões de Serviços de Infraestrutura; e de 
Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – O Senado Federal recebeu, da Câmara 
dos Deputados, o Substitutivo da Câmara ao Projeto 
de Lei do Senado nº 370, de 2007 (nº 4.042/2008, 
naquela Casa), do Senador Edison Lobão, que dispõe 
sobre a regulamentação do exercício das profissões de 
Conservador-Restaurador de Bens Culturais e de Téc-
nico em Conservação-Restauração de Bens Culturais.

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Blo-
co/PSB – DF) – O Substitutivo da Câmara ao Projeto 
de Lei do Senado nº 370, de 2007, vai à Comissão 
de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – A Presidência recebeu o Ofício nº 112, 
de 2013, do Presidente da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, comunicando que foi dado conhecimento aos 
membros daquele Órgão técnico do inteiro teor do Avi-
so nº 26, de 2013, e recomendando seu arquivamento.

É o seguinte o Ofício:

OF. Nº 112/2013/CAE

Brasília, 28 de maio de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 26ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 28 de maio de 2013, foi 
dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 26 de 2013 
(Aviso nº 132/GMF/MF-DF), de 30 de abril de 2013, do 
Ministério da Fazenda, encaminhando, em cumprimento 
ao art. 41 da Resolução do Senado Federal nº 43/01, 
relatório contendo as características das operações 
de crédito analisadas no âmbito daquele Ministério 
no mês de março de 2013, tabelas demonstrativas da 
posição de endividamento dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios.

Encaminha, ainda, por meio do Anexo 5, comu-
nicação das irregularidades constatadas no período, 
para atendimento ao art. 24, § 2º, da Resolução do Se-
nado Federal nº 43/01. O expediente foi encaminhado 
aos membros da Comissão por meio do OF. CAE nº 
25/2013-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 (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – O Aviso nº 26, de 2013, vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – A Presidência recebeu o Ofício nº 136, 

de 2013, do Presidente da Comissão de Agricultura 
e Reforma Agrária, encaminhando, para autuação, o 
Aviso nº 100, de 2013, na origem, do Tribunal de Con-
tas da União, acompanhado de cópia do Acórdão nº 
3.335, de 2013, bem como dos respectivos Relatório 
e Voto que o fundamentam, referente à auditoria de 
conformidade realizada na Superintendência Regio-
nal do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária no Mato Grosso do Sul, com a finalidade de 
verificar a conformidade das ações desenvolvidas nas 
áreas de infraestrutura e de assistência técnica e ex-
tensão rural em assentamentos rurais no Estado (TC 
014.202/2012-3).

É o seguinte o Ofício: 

Of. PRES nº 136/2013 – CRA

Brasília, 26 de junho de 2013

Assunto: Encaminha Aviso do TCU para leitura e au-
tuação.

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para leitura e 

autuação o Aviso nº 100– Seses–TCU–2ª Câmara, 
subscrito pelo Ministro Aroldo Cedraz, Presidente da 
2ª Câmara e Vice-Presidente do Tribunal de Contas da 
União, que encaminha cópia do Acórdão nº 3.335/2013–
TCU–2ª Câmara, proferido nos autos do Processo nº 
TC 014.202/2012–3, que trata de auditoria de con-
formidade realizada na Superintendência Regional 
do Incra no Mato Grosso do Sul, com a finalidade de 
verificar a conformidade das ações desenvolvidas nas 
áreas de infraestrutura e de assistência técnica e ex-
tensão rural em assentamentos rurais no Estado do 
Mato Grosso do Sul.

Atenciosamente, – Senador Benedito de Lira, 
Presidente da Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária.

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – O Aviso nº 100/2013 foi autuado como 
Aviso nº 32, de 2013, e retorna à Comissão de Agri-
cultura e Reforma Agrária.

É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – A Presidência do Senado Federal recebeu 
o Ofício nº 035, de 27 de junho de 2013, do Senador 

Anibal Diniz, por meio do qual informa que não 
participou da viagem a Israel, objeto do Requerimen-

to nº 399, que foi realizada nos dias 9 a 13 de junho 
de 2013.

O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.

É o seguinte o ofício:
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Ofício nº 035/2013 – GSADIN

Brasília, 27 de junho de 2013

Senhor Presidente,
Comunico, para todos os devidos fins, que não 

participei da viagem a Israel, conforme convite for-
mulado pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado da Pesca, 
Marcelo Crivella, realizada no período compreendido 
entre 9 a 13 de junho do corrente ano.

Atenciosamente, - Senador Aníbal Diniz, (PT-AC)

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/

PSB – DF) – Agradecendo a todos, declaro encerrada 

a presente sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/

PSB – DF) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 13 horas e 11 minutos.)



   SENADO FEDERAL

Resenha Mensal

SECRETARIA-GERAL DA MESA
3ª Sessão Legislativa Ordinária da

54ª Legislatura - 2013

(269, II, do RISF)
Junho/2013



Sessões plenárias do Senado Federal
01 a 30/06/2013

Tipo da sessão Quantidade

Deliberativa Extraordinária 1

Deliberativa Ordinária 11

Especial 1

Não Deliberativa 8

Total de sessões realizadas 21

A - SECRETARIA DE COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
FEDERAL
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Aprovada
pelo

Plenário

Retirada
pelo autor Prejudicada

Aprovada
por

Comissão
em decisão
terminativa

Rejeitada
por

Comissão
em decisão
terminativa
(art. 91, § 5º,

do RISF)

Rejeitada
pela CCJ

por
inconstituci
onalidade
(art. 101, §

1º, do RISF)

Total

PLC 0 0 0 5 1 1 7

PLS 2 2 2 12 4 0 22

SCD 1 0 0 0 0 0 1

ECD 1 0 0 0 0 0 1

PDS Atos
Internacionais 7 0 0 0 0 0 7

PDS Rádio/TV 0 0 0 57 0 0 57

PRS 4 0 0 0 0 0 4

MSF 8 0 0 - - 0 8

OFS 1 0 0 - - 0 1

Total 24 2 2 74 5 1 108

Quadro Geral de Matérias
01 a 30/06/2013
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Aprovada na forma de
Projeto de Lei de

Conversão
Total

PLV 3 3

Quadro Geral de Medidas Provisórias

01 a 30/06/2013
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Natureza Total

Adiamento de apreciação de matéria
1

Audiência de comissão
8

Auditoria
2

Calendário especial
1

Congratulações, pesar e assemelhados
27

Desapensamento de matérias
2

Destaque
5

Homenagem de pesar
1

Inclusão em Coleções do Senado Federal
1

Informações
11

Licença Saúde (superior a 120 dias)
1

Missão (em representação do Senado Federal)
22

Prorrogação de comissão temporária
1

Realização de sessão especial ou comemoração no período do expediente
3

Retirada de matéria
4

Tramitação conjunta
15

Urgência para matéria
6

Votação em globo
3

Total Geral 114

Quadro de Requerimentos
01 a 30/06/2013
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PRES REP SF CD Total

PLC 0 - 5 5

PLS - 14 - 14

SCD - 1 - 1

ECD - 1 - 1

PDS Atos
Internacionais 7 - - 7

PDS Rádio/TV 57 - - 57

PRS - 4 - 4

Total 64 20 5 89

Quadro de Matérias Aprovadas por Origem

01 a 30/06/2013

Julho de 20138    Terça-feira 02 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 



Fundamentação – RISF Apresentados Retirados Total

Art.13 
(1, 5) 68 2 66

Art. 40 
(2) 1 0 1

Art. 43, I 
(3) 9 0 9

Art. 43, II 
(4) 4 0 4

Soma 82 2 80

Requerimentos de Retirada 3 0 3

Total Geral 85 2 83

Fundamentação – RISF Apresentados Não efetivados
 (5) Total

Art. 40
 (1) 22 3 19

Art. 43, I
 (2) 1 0 1

Art. 43, II
 (3) 0 0 0

Art. 67
 (4) 0 0 0

Quadro de Requerimentos de Licença

1. Missão política ou cultural de interesse parlamentar; 

2. Representação da Casa ou missão no País ou no exterior, autorizado pelo Presidente do Senado ou pela Comissão de Relações Exteriores e 

Defesa Nacional, ou a que tiver maior pertinência, e sem ônus para o Senado Federal;

3. Licença para tratamento de saúde; e

4. Licença para tratar de interesses particulares.

1. Missão (em representação do Senado Federal)

2. Licença para tratamento de saúde com convocação de suplente;

3. Licença por interesse particular com convocação de suplente;

4. Representação externa;

5. Incluem missões não realizadas e requerimentos aditados.

* Requerimentos de licença com ônus aprovados pelo Plenário, que se encontram também disponibilizados no quadro de requerimentos.

(sem ônus)

De 01 a 30/06/2013

Quadro de Requerimentos de Licença

(com ônus) *

De 01 a 30/06/2013
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Sessões plenárias do Senado Federal
04/02 a 30/06/2013

Tipo da sessão Quantidade

Deliberativa Extraordinária 2

Deliberativa Ordinária 55

De Premiações E Condecorações 1

Especial 7

Não Deliberativa 41

Total de sessões realizadas 106

Resenha Consolidada

Reunião 1

Reunião Preparatória 2

Total de Reuniões 3
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Aprovada
pelo Plenário

Aprovada por
Comissão em

decisão
terminativa

Rejeitada por
Comissão em
decisão não
terminativa
(art. 254 do

RISF)

Prejudicada Retirada pelo
autor

Rejeitada por
Comissão em

decisão
terminativa
(art. 91, § 5º,

do RISF)

Rejeitada
pela CCJ por
inconstitucio
nalidade (art.
101, § 1º, do

RISF)

Total

PEC 1 0 0 0 1 0 0 2

PLC 21 7 1 0 0 4 1 34

PLS 3 50 2 11 16 12 0 94

SCD 4 0 0 0 0 0 0 4

ECD 2 0 0 0 0 0 0 2

PDS Atos
Internacionais 10 0 0 0 0 0 0 10

PDS Rádio/TV 0 158 0 0 0 0 0 158

Outros PDS 3 0 0 0 0 0 0 3

PRS 23 1 0 3 0 0 0 27

MSF 31 - 0 0 0 - 0 31

OFS 10 - 0 0 0 - 0 10

Total 108 216 3 14 17 16 1 375

Quadro Geral de Matérias
04/02 a 30/06/2013
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Aprovada na
íntegra

Aprovada na forma
de Projeto de Lei

de Conversão
Total

MPV 2 0 2

PLV 0 15 15

Quadro Geral de Medidas Provisórias*
04/02 a 30/06/2013

* Na resenha de  maio/2013, constou  que duas MPVs haviam  perdido eficácia, 
em decorrência do término  do prazo  para sua votação no Congresso Nacional. 
No entanto,  sua  inclusão  neste  quadro  ocorreu  indevidamente, uma vez que 
ambas  perderam  eficácia  antes  de  serem  lidas no  Senado  Federal.  Dessa 
forma, excluídas as duas matérias, os quantitativos deste quadro foram reconta-
bilizados.
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Natureza Total

Adiamento de apreciação de matéria 4

Audiência de comissão 32

Auditoria 6

Calendário especial 3

Congratulações, pesar e assemelhados 151

Convocação de autoridades 3

Criação ou alteração de comissão parlamentar de inquérito 1

Criação ou alteração de comissão temporária 4

Desapensamento de matérias 15

Destaque 53

Encerramento de discussão 1

Extinção de urgência 1

Homenagem de pesar 11

Inclusão em Coleções do Senado Federal 1

Informações 66

Licença Saúde (superior a 120 dias) 2

Missão (em representação do Senado Federal) 101

Preferência 7

Prorrogação da sessão 1

Prorrogação de comissão temporária 2

Realização de sessão especial ou comemoração no período do expediente 23

Retirada de matéria 31

Suspensão de prazo de comissão 1

Tramitação conjunta 40

Urgência para matéria 31

Votação em globo 9

Voto de aplauso ou semelhante 6

Total Geral 606

04/02 a 30/06/2013
Quadro de Requerimentos
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PRES REP SF CD TST Total

PEC 0 0 1 - 1

PLC 13 - 14 1 28

PLS - 53 0 - 53

SCD - 4 -- - 4

ECD - 2 - - 2

PDS Atos
Internacionais* 10 - - - 10

PDS Rádio/TV* 158 - - - 158

Outros PDS* - 3 0 - 3

PRS - 24 - - 24

Total 181 86 15 1 283

Quadro de Matérias Aprovadas por Origem*
04/02 a 30/06/2013

* A partir  da Resenha  de maio/2013,  este quadro  passou  a utilizar  o termo “Origem” no lugar de
“Iniciativa”, para destacar os PDS originados na Presidência da República. Desse modo, os PDS de
Rádio/TV   e  de  Atos  Internacionais,   antes  atribuídos  à  iniciativa  da  Câmara  dos  Deputados,
passaram a  ter sua  origem  atribuída  à Presidência  da República, o que acarretou alterações nos
respectivos  quantitativos.  Para  facilitar  a visualização  dessas  origens,  os  PDS  passaram a ser
divididos em três grupos (PDS Atos Internacionais, PDS Rádio/TV e Outros PDS).
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Fundamentação – RISF Apresentados Retirados Total

Art.13 
(1, 5) 310 3 307

Art. 40 
(2) 8 0 8

Art. 43, I 
(3) 34 0 34

Art. 43, II 
(4) 23 0 23

Soma 375 3 372

Requerimentos de Retirada 3 0 3

Total Geral 378 3 375

Fundamentação – RISF Apresentados Não efetivados
 (5) Total

Art. 40
 (1) 104 21 83

Art. 43, I
 (2) 3 0 3

Art. 43, II
 (3) 0 0 0

Art. 67
 (4) 1 0 1

Quadro de Requerimentos de Licença

1. Missão (em representação do Senado Federal)

2. Licença para tratamento de saúde com convocação de suplente;

3. Licença por interesse particular com convocação de suplente;

4. Representação externa;

5. Incluem missões não realizadas e requerimentos aditados.

* Requerimentos de licença com ônus aprovados pelo Plenário, que se encontram também disponibilizados no quadro de requerimentos.

(sem ônus)

De 01/01/2013 a 30/06/2013

1. Missão política ou cultural de interesse parlamentar; 

2. Representação da Casa ou missão no País ou no exterior, autorizado pelo Presidente do Senado ou pela Comissão de Relações Exteriores e 

Defesa Nacional, ou a que tiver maior pertinência, e sem ônus para o Senado Federal;

3. Licença para tratamento de saúde; e

4. Licença para tratar de interesses particulares.

Quadro de Requerimentos de Licença

(com ônus) *

De 01/01/2013 a 30/06/2013
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Matéria: Projeto de Lei de Conversão. Total: 3

Aprovada na forma de Projeto de Lei de Conversão. Total: 3

Matéria Ementa Autor Data da
decisão

PLV  13/2013

Altera a Lei nº 6.704, de 26 de outubro de 1979, para dispor sobre o Seguro de
Crédito à Exportação nas operações relativas a exportações do setor aeronáutico; a
Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, para dispor sobre o cômputo no FUNDEB
das matrículas em pré-escolas conveniadas com o poder público; e a Lei nº 12.715,
de 17 de setembro de 2012, para estender data-limite para adesão ao REPNBL.

Comissão
Mista da
Medida

Provisória Nº
606, de 2013

12/06/2013

PLV  14/2013

Dispõe sobre crédito presumido apurado com base em créditos decorrentes de
diferenças temporárias oriundos de provisões para créditos de liquidação duvidosa
nas condições que estabelece e dispõe sobre os títulos de crédito e instrumentos
emitidos por instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil, para composição de seu patrimônio de referência, e
altera a Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010.

Comissão
Mista da
Medida

Provisória Nº
608, de 2013

18/06/2013

PLV  15/2013

Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS, da
Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação incidentes
sobre a receita decorrente da venda no mercado interno e sobre a importação de
produtos que compõem a cesta básica; altera as Leis nº 9.074, de 7 de julho de
1995; 9.427, de 26 de dezembro de 1996; 10.438, de 26 de abril de 2002; 10.848,
de 15 de março de 2004; 12.767, de 27 de dezembro de 2012; 12.783, de 11 de
janeiro de 2013; e dá outras providências.

Comissão
Mista da
Medida

Provisória Nº
609, de 2013

18/06/2013

1.  À sanção. Total: 3

Matéria: Projeto de Lei da Câmara. Total: 7

Aprovada por Comissão em decisão terminativa. Total: 2

Matéria Ementa Autor Data da
decisão

PLC  48/2012
Obriga a construção e a manutenção de estações de apoio a condutores de veículo
de transporte de carga ou de veículo de transporte público de passageiros, no
âmbito das concessões rodoviárias federais.

Onofre Santo
Agostini 20/06/2013

PLC  105/2012 Regula o exercício da atividade de condução de veículos de emergência. Dr. Ubiali 26/06/2013

1.  À Câmara dos Deputados com alteração de mérito. Total: 2

Matérias apreciadas pelo Senado Federal
01 a 30/06/2013
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Matéria: Projeto de Lei da Câmara. Total: 7

Rejeitada por Comissão em decisão terminativa (art. 91, § 5º, do RISF). Total: 1

Matéria Ementa Autor Data da
decisão

PLC  18/2010

Modifica a Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, que regulamenta a alínea c do
art. 159 da Constituição Federal, institui o Fundo Constitucional de Financiamento
do Norte - FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE e o
Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO, e dá outras
providências. (Restringe a aplicação dos recursos dos Fundos à região onde foram
contratadas as operações).

José
Guimarães 26/06/2013

Rejeitada pela CCJ por inconstitucionalidade (art. 101, § 1º, do RISF). Total: 1

Matéria Ementa Autor Data da
decisão

PLC  139/2009
Altera o Decreto-Lei nº 116, de 25 de janeiro de 1967, para alterar o prazo
prescricional das ações contra extravio de carga e das ações por falta de conteúdo,
diminuição, perdas e avarias ou danos à carga.

Carlos Bezerra 17/06/2013

2.  Ao arquivo. Total: 2

Aprovada por Comissão em decisão terminativa. Total: 3

Matéria Ementa Autor Data da
decisão

PLC  54/2012
Altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 - Lei Geral de Telecomunicações, para
estabelecer a possibilidade de utilização das redes de telefonia móvel para
localização de pessoas desaparecidas.

Valdir Colatto 12/06/2013

PLC  97/2011 Dispõe sobre a destinação dos bens de valor cultural, artístico ou histórico aos
museus, nas hipóteses que descreve. Alice Portugal 17/06/2013

PLC  86/2011 Denomina Açude Deputado Francisco Diógenes Nogueira o açude Figueiredo,
localizado no Município de Alto Santo, no Estado do Ceará. Gorete Pereira 19/06/2013

3.  À sanção. Total: 3
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Matéria: Projeto de Lei do Senado. Total: 22

Aprovada pelo Plenário. Total: 2

Matéria Ementa Autor Data da
decisão

PLS  240/2013
Complementar

Altera a Lei Complementar n° 62, de 28 de dezembro de 1989, a Lei n° 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei n° 8.443, de 16 de julho de
1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União), para dispor sobre os critérios
de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE); e
revoga dispositivos da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966.

José Pimentel 18/06/2013

PLS  204/2011

Adiciona o inciso VIII no art. 1º na Lei nº 8.072 de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos)
para prever os delitos de concussão, corrupção passiva e corrupção ativa como
crimes hediondos e aumenta a pena dos delitos previstos nos arts. nº 316, 317 e
333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.

Pedro Taques 26/06/2013

Aprovada por Comissão em decisão terminativa. Total: 12

Matéria Ementa Autor Data da
decisão

PLS  67/2011 Regulamenta o exercício das profissões de transcritor e de revisor de textos em
braille. Paulo Paim 04/06/2013

PLS  604/2011

Altera a Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, para permitir, no prazo de cinco
anos, um segundo usufruto, agora parcial, da isenção do imposto de renda da
pessoa física incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis
residenciais, quando o alienante aplicar o produto da venda na aquisição de imóvel
residencial novo.

Marcelo
Crivella 04/06/2013

PLS  185/2011
Acrescenta novo inciso ao art. 6º da Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente, criando o Selo Verde "Preservação da Amazônia" para
produtos oriundos da Zona Franca de Manaus, e dá outras providências.

Vanessa
Grazziotin 06/06/2013

PLS  17/2004
Dá nova redação ao inciso IV do artigo 1º da Lei nº 8989, de 24 de fevereiro de
1995, incluindo os deficientes auditivos na obtenção da insenção do IPI, na
aquisição de automóveis.

Paulo Paim 19/06/2013

PLS  102/2011 Inscreve o nome de Sóror JOANA ANGÉLICA DE JESUS, no Livro dos Heróis da
Pátria. Lídice da Mata 19/06/2013

PLS  549/2011
Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para permitir, a pessoas físicas, a
dedução de despesas com livros técnicos diretamente ligados à sua área
profissional.

Randolfe
Rodrigues 19/06/2013

PLS  688/2011

Dispõe sobre o perdão de dívidas oriundas de operações de crédito rural
contratadas por instituições financeiras federais na área de atuação da
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), e dá outras
providências.

Vital do Rêgo 19/06/2013

PLS  383/2012 Inscreve o nome de Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo no Livro de Heróis
da Pátria.

Cristovam
Buarque 19/06/2013

PLS  375/2008
Altera o art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para permitir, aos
aposentados de baixa renda, a dedução das despesas com medicamentos da base
de cálculo do imposto de renda da pessoa física.

Paulo Paim 20/06/2013

1.  À Câmara dos Deputados. Total: 14
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Matéria: Projeto de Lei do Senado. Total: 22

Aprovada por Comissão em decisão terminativa. Total: 12

Matéria Ementa Autor Data da
decisão

PLS  3/2010 Assegura o registro público aos prenomes indígenas. Cristovam
Buarque 26/06/2013

PLS  299/2010 Institui a Semana Nacional da Doação de Cordão Umbilical. Inácio Arruda 26/06/2013

PLS  119/2011

Altera as Leis nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 (Lei de Parcelamento do Solo
Urbano), e nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade) para incluir a
diretriz de implantação de eventuais redes subterrâneas de serviços previamente às
obras de pavimentação, bem como vedar a concessão de financiamento federal a
obras municipais que não sigam esse princípio.

Acir Gurgacz 26/06/2013

1.  À Câmara dos Deputados. Total: 14

Retirada pelo autor. Total: 2

Matéria Ementa Autor Data da
decisão

PLS  262/2011 Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de receptores de cartões telefônicos
usados e dá outras providências.

Vanessa
Grazziotin 04/06/2013

PLS  112/2006

Acrescenta e altera dispositivos da Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, dá nova
redação a dispositivo da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e acrescenta
dispositivos às Leis nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 e nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002. (Dispõe sobre os direitos da pessoa portadora de deficiência).

José Sarney 27/06/2013

Prejudicada. Total: 2

Matéria Ementa Autor Data da
decisão

PLS  340/2007
Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para permitir a dedução, da base
de cálculo de imposto de renda da pessoa física, dos pagamentos efetuados a
profissionais e estabelecimentos de atividade física após recomendação médica.

Papaléo Paes 20/06/2013

PLS  92/2010
Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para permitir a dedução dos
valores pagos a título de juros decorrentes de crédito imobiliário, no cálculo do
imposto de renda da pessoa física.

Raimundo
Colombo 20/06/2013

2.  Ao arquivo. Total: 8
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Matéria: Projeto de Lei do Senado. Total: 22

Rejeitada por Comissão em decisão terminativa (art. 91, § 5º, do RISF). Total: 4

Matéria Ementa Autor Data da
decisão

PLS  338/2012

Acrescenta dispositivo à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências, para tornar
obrigatória a distribuição, pelo Poder Público, de comprimidos de zinco às crianças
portadoras de quadro diarréico.

Tomás Correia 06/06/2013

PLS  663/2007
Acrescenta dispositivo ao art. 9º da Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, para
permitir a inclusão de custos com móveis e projeto de decoração nas operações de
financiamento realizadas no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação.

Marcelo
Crivella 19/06/2013

PLS  462/2012
Acrescenta parágrafo único ao art. 19 do Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de
1969, para tornar obrigatória a menção ao teor calórico dos alimentos dietéticos nos
rótulos.

Valdir Raupp 19/06/2013

PLS  260/2011 Denomina a Escola Técnica Federal localizada na cidade de Porto Nacional -
Tocantins de Senador Antônio Luiz Maya.

Vicentinho
Alves 24/06/2013

2.  Ao arquivo. Total: 8

Matéria: Substitutivo da Câmara Dos Deputados Ao Projeto de Lei do Senado. Total: 1

Aprovada pelo Plenário. Total: 1

Matéria Ementa Autor Data da
decisão

SCD
268/2002 Dispõe sobre  o exercício da Medicina. Benício

Sampaio 18/06/2013

1.  À sanção. Total: 1
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Matéria: Emenda(s) da Câmara Dos Deputados Ao Projeto de Lei do Senado. Total: 1

Aprovada pelo Plenário. Total: 1

Matéria Ementa Autor Data da
decisão

ECD
240/2013

Emendas da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei Complementar n° 00288
2013 do Senado Federal (PLS 00240 2013), que altera a Lei Complementar n° 61,
de 28 de dezembro de 1989, a Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional, e a Lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992 - Lei Orgânica do
Tribunal de Contas da União, para dispor sobre os critérios de rateio do Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE; e revoga dispositivos da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966.

Câmara dos
Deputados 26/06/2013

1.  À sanção. Total: 1

Matéria: Projeto de Decreto Legislativo. Total: 64

Aprovada pelo Plenário. Total: 7

Matéria Ementa Autor Data da
decisão

PDS  574/2012 Aprova o texto do Acordo sobre a Previdência Social entre a República Federativa
do Brasil e o Reino da Bélgica, assinado em Bruxelas, em 4 de outubro de 2009.

Comissão de
Relações

Exteriores e de
Defesa

Nacional

06/06/2013

PDS  575/2012
Aprova o texto da Decisão CMC Nº 29/10 "Contribuições para o Orçamento da
Secretaria do Tribunal Permanente de Revisão", aprovada em Montevidéu, em 8 de
novembro de 2010.

Da
Representação

Brasileira no
Parlamento do

Mercosul

06/06/2013

PDS  29/2013 Aprova o texto da Decisão CMC Nº 8/11 "Contribuições para o Orçamento do
Instituto Social do Mercosul", aprovada em Assunção, em 28 de junho de 2011.

Da
Representação

Brasileira no
Parlamento do

Mercosul

06/06/2013

PDS  30/2013

Aprova o texto da Decisão do Conselho do Mercado Comum do Mercosul Nº 37/08,
aprovado durante a XXXVI Reunião Ordinária do Conselho do Mercado Comum
(CMC), em Salvador, em 15 de dezembro de 2008, que estabelece a estrutura do
Instituto Social do Mercosul - ISM.

Da
Representação

Brasileira no
Parlamento do

Mercosul

06/06/2013

PDS  41/2013
Aprova o texto do Acordo entre a República Federativa do Brasil e a República
Oriental do Uruguai sobre Transporte Fluvial e Lacustre na Hidrovia Uruguai-Brasil,
assinado em Santana do Livramento, em 30 de julho de 2010.

Comissão de
Relações

Exteriores e de
Defesa

Nacional

20/06/2013

PDS  120/2013
Aprova o texto da Decisão CMC nº 63, de  2010,  Alto  Representante-Geral do
Mercosul, aprovada na XL Reunião Ordinária do Conselho do Mercado Comum,
realizada em Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 16 de dezembro de 2010.

Da
Representação

Brasileira no
Parlamento do

Mercosul

20/06/2013

PDS  40/2013

Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Argentina para a construção de uma ponte internacional
sobre o Rio Peperi-Guaçu, entre as Cidades de Paraíso, Brasil, e San Pedro,
Argentina, assinado em Buenos Aires, em 31 de janeiro de 2011.

Comissão de
Relações

Exteriores e de
Defesa

Nacional

27/06/2013

1.  À promulgação. Total: 64
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Matéria: Projeto de Decreto Legislativo. Total: 64

Aprovada pelo Plenário. Total: 7

Aprovada por Comissão em decisão terminativa. Total: 57

Matéria Ementa Autor Data da
decisão

PDS  433/2012
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à LITORAL RADIODIFUSÃO
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

10/06/2013

PDS  450/2012
Aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO TROPICAL FM LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Coroados,
Estado de São Paulo.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

10/06/2013

PDS  495/2012
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO CULTURAL PROJEÇÃO E
VIDA DF E ENTORNO para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
do Guará I, Distrito Federal.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

10/06/2013

PDS  505/2012
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA GERALDO
DE OLIVEIRA DE JAUPACI GOIÁS para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Jaupaci, Estado de Goiás.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

10/06/2013

PDS  507/2012
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO MANCHESTER DE
ANÁPOLIS LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias
na cidade de Anápolis, Estado de Goiás.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

10/06/2013

PDS  527/2012
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE
ATENDIMENTO SOCIAL E ASSISTENCIAL MARCONDENSE para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Alfredo Marcondes, Estado de São Paulo.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

10/06/2013

PDS  528/2012
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à SOCIEDADE RÁDIO NOVO
HORIZONTE LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias
na cidade de Novo Horizonte, Estado de São Paulo.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

10/06/2013

PDS  543/2012
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO
COMUNITÁRIA ALVORADA DO BAIRRO PEDREIRA para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

10/06/2013

PDS  545/2012
Aprova o ato que outorga concessão à RÁDIO SANTA CATARINA LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Joaçaba, Estado
de Santa Catarina.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

10/06/2013

PDS  551/2012
Aprova o ato que outorga permissão à AKATU FM LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Vitória da Conquista,
Estado da Bahia.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

10/06/2013

1.  À promulgação. Total: 64
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Matéria: Projeto de Decreto Legislativo. Total: 64

Aprovada por Comissão em decisão terminativa. Total: 57

Matéria Ementa Autor Data da
decisão

PDS  557/2012
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE
RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Pilar, Estado de Alagoas.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

10/06/2013

PDS  562/2012
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO CULTURAL E
ASSISTENCIAL AO MENOR DE CAPITÃO ANDRADE para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Capitão Andrade, Estado de Minas Gerais.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

10/06/2013

PDS  569/2012
Aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO E TV SCHAPPO LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Poços de
Caldas, Estado de Minas Gerais.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

10/06/2013

PDS  570/2012
Aprova o ato que outorga autorização à ABCCI - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DA
COMUNIDADE CARENTE DE IBICARAÍ para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Ibicaraí, Estado da Bahia.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

10/06/2013

PDS  577/2012
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE
COMUNICAÇÃO CULTURAL SOCORRENSE para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Socorro, Estado de São Paulo.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

10/06/2013

PDS  578/2012
Aprova o ato que outorga permissão à S.P. COMUNICAÇÕES & PUBLICIDADE
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Monte Azul Paulista, Estado de São Paulo.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

10/06/2013

PDS  4/2013

Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE
DESENVOLVIMENTO CULTURAL, ARTÍSTICO E SOCIAL DE CEREJEIRAS para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cerejeiras, Estado de
Rondônia.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

10/06/2013

PDS  5/2013
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PORTAL
DO BENFICA para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Fortaleza, Estado do Ceará.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

10/06/2013

PDS  7/2013
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO FORTALEZA DE SÃO JOÃO
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ipupiara, Estado da
Bahia.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

10/06/2013

PDS  10/2013
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA DE
LAGOA DO SÍTIO para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Lago do Sítio, Estado do Piauí.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

10/06/2013

PDS  11/2013
Aprova o ato que outorga autorização à FUNDAÇÃO VALTER EVARISTO para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Miguel do Tapuio,
Estado do Piauí.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

10/06/2013

1.  À promulgação. Total: 64
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Matéria: Projeto de Decreto Legislativo. Total: 64

Aprovada por Comissão em decisão terminativa. Total: 57

Matéria Ementa Autor Data da
decisão

PDS  15/2013
Aprova o ato que outorga permissão à SAN MARINO RADIODIFUSÃO LTDA, para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Capanema, Estado do Paraná.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

10/06/2013

PDS  19/2013

Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, HUMANISTA E SOLIDÁRIA – ACOLHER para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Sete Lagoas, Estado de Minas
Gerais.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

10/06/2013

PDS  22/2013
Aprova o ato que outorga permissão à DEO VOLENTE LTDA. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de São Lourenço, Estado
de Minas Gerais.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

10/06/2013

PDS  24/2013
Aprova o ato que outorga permissão à ALÔ FM – SOCIEDADE LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Diamantina,
Estado de Minas Gerais.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

10/06/2013

PDS  25/2013
Aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO PORTAL DE CAXIAS LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Teresina, Estado do Piauí.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

10/06/2013

PDS  36/2013
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA LAMARÃO
EM AÇÃO – FM para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Lamarão, Estado da Bahia.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

10/06/2013

PDS  43/2013
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA
DE CRUZ DAS POSSES para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Sertãozinho, Estado de São Paulo.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

10/06/2013

PDS  45/2013
Aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO CULTURAL SÃO JUDAS
TADEU para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

10/06/2013

PDS  50/2013
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE
COMUNICAÇÃO E CULTURA DE PIÊN para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Piên, Estado do Paraná.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

10/06/2013

PDS  69/2013
Aprova o ato que outorga autorização ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DA
COMUNICAÇÃO – AFONSO CLÁUDIO - ES para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

10/06/2013

PDS  358/2012
Aprova o ato que outorga permissão à BONITO COMUNICAÇÃO LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Bela
Vista, Estado de Mato Grosso do Sul.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

17/06/2013

1.  À promulgação. Total: 64
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Matéria: Projeto de Decreto Legislativo. Total: 64

Aprovada por Comissão em decisão terminativa. Total: 57

Matéria Ementa Autor Data da
decisão

PDS  553/2012
Aprova o ato que outorga permissão à SAMPAIO & MARTINS LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Santa Helena
de Goiás, Estado de Goiás.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

17/06/2013

PDS  554/2012
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOIS DE
JULHO para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mata de São
João, Estado da Bahia.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

17/06/2013

PDS  561/2012
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à SCALA FM STÉREO DE
CURITIBA LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Cornélio Procópio, Estado do Paraná.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

17/06/2013

PDS  566/2012

Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE
DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ARTÍSTICO DE MINAS NOVAS para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Minas Novas, Estado de Minas
Gerais.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

17/06/2013

PDS  572/2012
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO DA RÁDIO COMUNITÁRIA
“LIFE FM” para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Adamantina, Estado de São Paulo.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

17/06/2013

PDS  1/2013
Aprova o ato que outorga autorização à COMUNIDADE SPICILEGIUM DEI DE
AMPARO SOCIAL E CRISTÃO para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

17/06/2013

PDS  2/2013
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO GRÃOPARAENSE DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL – AGRADES para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Grão-Pará, Estado de Santa Catarina.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

17/06/2013

PDS  13/2013
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à GAZETA DO ESPÍRITO SANTO
RÁDIO E TV LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

17/06/2013

PDS  14/2013
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO INDEPENDÊNCIA DE
GOIÂNIA LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na
cidade de Goiânia, Estado de Goiás.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

17/06/2013

PDS  20/2013
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E
CULTURAL DE SANTA TEREZINHA para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Santa Terezinha, Estado de Santa Catarina.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

17/06/2013

PDS  23/2013
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE
COMUNICAÇÃO E CULTURA DO RIO DA CONCEIÇÃO para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Rio da Conceição, Estado do Tocantins.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

17/06/2013

1.  À promulgação. Total: 64
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Matéria: Projeto de Decreto Legislativo. Total: 64

Aprovada por Comissão em decisão terminativa. Total: 57

Matéria Ementa Autor Data da
decisão

PDS  26/2013
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E
CULTURAL JACUÍPE FM para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de São José  do Jacuípe, Estado da Bahia.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

17/06/2013

PDS  33/2013
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
RADIODIFUSÃO E CULTURAL DE LAGOA DO TOCANTINS para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Lagoa do Tocantins, Estado do Tocantins.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

17/06/2013

PDS  34/2013
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E RURAL
DO CRUZEIRO DA QUEIMADA para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Irará, Estado da Bahia.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

17/06/2013

PDS  37/2013
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UNIDOS
POR FAXINAL para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Faxinal dos Guedes, Estado de Santa Catarina.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

17/06/2013

PDS  44/2013
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO DIFUSÃO
COMUNITÁRIA DE CORREIA PINTO VOZ DA TERRA FM para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Correia Pinto, Estado de Santa Catarina.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

17/06/2013

PDS  48/2013
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO 99 FM LTDA.  para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

17/06/2013

PDS  51/2013
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO RADIODIFUSÃO
CULTURAL DE TRIUNFO para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Triunfo, Estado do Rio Grande do Sul.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

17/06/2013

PDS  53/2013 Aprova o ato que outorga autorização à SOCIEDADE LUIZA TÁVORA para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Potengi, Estado do Ceará.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

17/06/2013

PDS  55/2013
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV RÁDIO CLUBE DE
TERESINA S.A.  para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na
cidade de Teresina, Estado do Piauí.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

17/06/2013

PDS  58/2013
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à FUNDAÇÃO FRATERNIDADE
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Ijuí, Estado do Rio Grande do Sul.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

17/06/2013

PDS  64/2013
Aprova o ato que outorga permissão ao SISTEMA PLUG DE COMUNICAÇÕES
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Boqueirão do Leão, Estado do Rio Grande do Sul.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

17/06/2013

1.  À promulgação. Total: 64
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Matéria: Projeto de Decreto Legislativo. Total: 64

Aprovada por Comissão em decisão terminativa. Total: 57

Matéria Ementa Autor Data da
decisão

PDS  68/2013
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO
COMUNITÁRIA NOVA VIDA para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de São José da Vitória, Estado da Bahia.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

17/06/2013

PDS  75/2013
Aprova o ato que outorga autorização à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO
A CULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE ALMEIDA para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Conceição de Almeida, Estado da Bahia.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

17/06/2013

PDS  80/2013
Aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO SANTA CRUZ AM LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Santa
Cruz, Estado do Rio Grande do Norte.

Comissão de
Ciência e

Tecnologia,
Comunicação
e Informática

17/06/2013

1.  À promulgação. Total: 64

Matéria: Projeto de Resolução do Senado. Total: 4

Aprovada pelo Plenário. Total: 4

Matéria Ementa Autor Data da
decisão

PRS  36/2013
Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo no
valor de até US$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de dólares norte-americanos), com
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Comissão de
Assuntos

Econômicos
11/06/2013

PRS  37/2013
Autoriza o Estado do Ceará a contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, com a Corporação Andina de Fomento (CAF), no valor de até US$
112.000.000,00 (cento e doze milhões de dólares norte-americanos).

Comissão de
Assuntos

Econômicos
11/06/2013

PRS  40/2013

Autoriza o Estado do Ceará a contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor total de
até US$ 66.500.000,00 (sessenta e seis milhões e quinhentos mil dólares dos
Estados Unidos da América).

Comissão de
Assuntos

Econômicos
25/06/2013

PRS  41/2013
Autoriza o Estado do Acre a contratar operação de crédito externo, com garantia da
União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$
72.000.000,00 (setenta e dois milhões de dólares dos Estados Unidos da América).

Comissão de
Assuntos

Econômicos
25/06/2013

1.  À promulgação. Total: 4
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Matéria: Mensagem (sf). Total: 8

Aprovada pelo Plenário. Total: 8

Matéria Ementa Autor Data da
decisão

MSF  14/2013

Submete, em comformidade vom o art. 52, inciso III, alínea "f",da Constituição
Federal, combinado com o art. 6º da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, à
apreciação do Senado Federal o nome do Senhor LEANDRO REIS TAVARES
para ser reconduzido ao cargo de Diretor da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS.

Presidente da
República 05/06/2013

MSF  18/2013

Submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor EDUARDO
BOTELHO BARBOSA, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto à República Argelina Democrática e Popular.

Presidente da
República 05/06/2013

MSF  19/2013

Submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor HENRIQUE DA
SILVEIRA SARDINHA PINTO, Ministro de Primeira Classe da Carreira de
Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto ao Estado de Israel.

Presidente da
República 05/06/2013

MSF  20/2013

Submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor DEMÉTRIO
BUENO CARVALHO, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto à República do Cazaquistão, e, cumulativamente, junto à República do
Turcomenistão e a República Quirguiz.

Presidente da
República 05/06/2013

MSF  26/2013

Submete à apreciação do Senado Federal a escolha do Senhor MARCUS
CAMACHO DE VINCENZI, Ministro de Primeira Classe do Quadro Especial da
Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo
de Embaixador do Brasil junto do Reino da Dinamarca, e, cumulativamente, junto à
República da Lituânia.

Presidente da
República 05/06/2013

MSF  27/2013

Submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor ANDRÉ LUIZ
AZEVEDO DOS SANTOS, Conselheiro da Carreira de Diplomata do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à
República da Libéria.

Presidente da
República 05/06/2013

MSF  42/2013

Submete, nos termos do art. 52, inciso III, combinado com o art. 84, inciso XIV, da
Constituição, o nome do Senhor LUÍS ROBERTO BARROSO para exercer o cargo
de Ministro do Supremo Tribunal Federal na vaga decorrente da aposentadoria do
Ministro CARLOS AUGUSTO AYRES DE FREITAS BRITTO.

Presidente da
República 05/06/2013

MSF  32/2013

Submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor DENIS FONTES
DE SOUZA PINTO, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto ao Estado da Cidade do Vaticano e, cumulativamente, junto à Ordem
Soberana e Militar de Malta.

Presidente da
República 19/06/2013

Matéria: Oficio (sf). Total: 1

Aprovada pelo Plenário. Total: 1

Matéria Ementa Autor Data da
decisão

OFS  7/2013

Comunica ao Senado Federal, nos termos do art. 103-B, XII, da Constituição
Federal, e de acordo com as exigências previstas na Resolução nº 7, de 2005, do
Senado Federal, a indicação da advogada GISELA GONDIN RAMOS, pelo
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, para a composição do
Conselho Nacional de Justiça, quanto ao mandato que terá início no ano de 2013.

Ordem dos
Advogados
do Brasil -

Oab

05/06/2013
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Matéria: Requerimento. Total: 114

Aprovada pela Mesa. Total: 5

Matéria Ementa Autor Data da
decisão

RQS  562/2013

Requer, na forma do disposto no caput do art. 258 do Regimento Interno do
Senado Federal, a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 133, de
2011; e dos Projetos de Lei do Senado nºs 389, de 2012; e 174, de 2013, por
versarem sobre matérias correlatas.

José Pimentel 26/06/2013

RQS  563/2013
Requer, na forma do disposto no caput do art. 258 do Regimento Interno do
Senado Federal, a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 150 e
152, de 2013, por versarem sobre matérias correlatas.

José Pimentel 26/06/2013

RQS  593/2013
Requer, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Senado Federal, a
tramitação em conjunto do Projeto de Lei do Senado nº 380, de 2011, com o
Projeto de Lei do Senado nº 358, de 2012, por versarem sobre a mesma matéria.

Humberto
Costa 26/06/2013

RQS  600/2013

Requer, nos termos do art. 258, combinado com o art. 260, do Regimento Interno
do Senado Federal, a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 397,
413,457 e 458, de 2012, com os Projetos de Lei do Senado nºs 281,282 e 283, de
2012, que se encontram tramitando no âmbito da Comissão Temporária de
Modernização do Código de Defesa do Consumidor.

Ciro Nogueira 26/06/2013

RQS  615/2013
Requer, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Senado Federal, a
tramitação conjunta dos Avisos nºs 85, de 2012; e 25, de 2013, por versarem
sobre a mesma matéria.

Blairo Maggi 26/06/2013

Deferida pela Mesa. Total: 12

Matéria Ementa Autor Data da
decisão

RQS  1045/2012

Requer, nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os
arts. 215 e 216, do Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas
informações ao Senhor Ministro da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, quanto a
operação "Porto Seguro".

Vanessa
Grazziotin 26/06/2013

RQS  309/2013

Requer, com fundamento no art. 50, § 2º da Constituição Federal, combinado com
o art. 216, inciso I, Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao
Ministro de Estado da Educação as informações que menciona, referentes ao
ProInfância.

Aécio Neves 26/06/2013

RQS  345/2013

Requer, com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com
o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam
solicitadas à Secretária de Direitos Humanos da Presidência da República
informações referentes ao Fundo Nacional do Idoso e a utilização dos seus
recursos.

Aloysio
Nunes

Ferreira
26/06/2013

RQS  370/2013

Requer, com base no § 2º do art. 50 da Constituição Federal, informações ao
Ministro de Estado da Fazenda a respeito do impacto orçamentário-financeiro de
isenção do Imposto de Importação - II incidente sobre os produtos classificados na
TIPI sob código 8541.40 (dispositivos fotossensíveis e outros).

Ataídes
Oliveira 26/06/2013

RQS  400/2013

Requer, nos termos do artigo 50, § 2º da Constituição Federal, combinado com o
artigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Ministro de
Estado dos Transportes acerca do Projeto Executivo básico do derrocamento do
chamado Pedral do Lourenço, na região que fica à montante das Eclusas da Usina
Hidrelétrica de Tucuruí, obra da hidrovia do Tocantins, contratada pela Empresa
Vale do Rio Doce.

Jader
Barbalho 26/06/2013

RQS  407/2013

Requer, nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com o art.
216, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado ao Ministro
de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, pedido de
informações, no sentido de se  obter esclarecimentos, junto ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, sobre o Fundo Amazônia.

Jader
Barbalho 26/06/2013

RQS  434/2013

Requer, nos termos dos arts. 50, §2º, da Constituição Federal, e 216, I, do
Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Ministro de Estado da
Justiça, José Eduardo Cardozo, referentes à cooperação entre o Ministério Público
da União e o Ministério da Justiça para utilização de aparelhos ou de sistemas de
interceptação telefônica.

Fernando
Collor 26/06/2013
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Matéria: Requerimento. Total: 114

Deferida pela Mesa. Total: 12

Matéria Ementa Autor Data da
decisão

RQS  442/2013

Requer, nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e do art. 216 do
Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Ministro de Minas e
Energia sobre o Plano de Inserção Regional da Área de Influência da UHE Tucuruí
- PIRTUC e a Gestão de Políticas Regionais do Lago de Tucuruí.

Jader
Barbalho 26/06/2013

RQS  477/2013

Requer, nos termos regimentais, seja submetida à Mesa Diretora a proposta de
homenagem ao poeta e Senador Ronaldo Cunha Lima, com a publicação de sua
biografia e atuação parlamentar como parte da coleção Grandes Vultos que
Honraram o Senado.

Cássio Cunha
Lima 26/06/2013

RQS  491/2013

Requer, com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal c/c os arts. 215
e 216, do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam solicitadas
informações ao Ministro de Estado da Fazenda sobre repasses e depósitos
efetuados pela Caixa Econômica Federal em decorrência do programa Bolsa
Família.

Cássio Cunha
Lima 26/06/2013

RQS  552/2013

Requer, nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os
arts. 215, I, a, 216 e 217, do Regimento Interno do Senado Federal, informações
ao Ministro de Estado da Fazenda sobre a antecipação do pagamento dos
benefícios do Programa Bolsa Família no mês de maio do corrente.

Aloysio
Nunes

Ferreira
26/06/2013

RQS  554/2013

Requer, com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com
os arts. 215, I, a, 216 e 217, do Regimento Interno do Senado Federal,
informações ao Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação sobre as
condições para o trabalho garantidas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação aos membros da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança -
CTNBio.

Kátia Abreu 26/06/2013

Aprovada pelo Plenário. Total: 61

Matéria Ementa Autor Data da
decisão

RQS  261/2013

Requer, nos termos do art. 199 do Regimento Interno do Senado Federal, a
realização de Sessão Especial, no Plenário do Senado Federal, no dia 13 de junho
próximo, em comemoração aos 250 anos de nascimento de José Bonifácio de
Andrade e Silva - Patriarca da Independência do Brasil.

Renan
Calheiros 04/06/2013

RQS  558/2013

Requer, nos termos do artigo 40 do Regimento Interno, licença, com ônus para
esta Casa, para representar o Senado Federal, na condição de Presidente, em
visita oficial a Portugal, no período de 05 a 11 de junho de 2013. Comunica, nos
termos do art. 39, inciso I, do Regimento Interno, ausência do País no período de
05 a 11 de junho de 2013.

Renan
Calheiros 04/06/2013

RQS  559/2013

Requer, nos termos dos artigos 13 e 40, II, "a", do Regimento Interno do Senado
Federal, licença dos trabalhos da Casa, de 16 a 22 de junho de 2013, com a
finalidade de representar o Senado Federal, conforme indicação da Presidência,
no XIV Encontro Internacional do Virtual Educa, a realizar-se no período de 17 a
21 do referido mês, em Medelin, Colômbia. Comunica, nos termos do artigo 39, I,
do Regimento Interno do Senado Federal, que estará ausente do País entre os
dias 16 a 22 de junho de 2013.

Roberto
Requião 04/06/2013

RQS  545/2013

Requer, nos termos regimentais, em aditamento ao Requerimento nº 218, de
2013, que refere-se à Sessão Especial do Senado em comemoração aos 100 anos
dos dois bois bumbas Caprichoso e Garantido, para que retifique a data da
realização do evento, do dia 17 de junho para o dia 19 de agosto de 2013.

Vanessa
Grazziotin 05/06/2013

RQS  580/2013

Requer, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal,
a prorrogação da licença de saúde do Senador João Ribeiro, de 9 de junho até 7
de agosto de 2013 (prorrogação de licença originalmente concedida através do
Requerimento nº 44, de 2013).

João Ribeiro 05/06/2013
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RQS  581/2013

Requer, nos termos dos arts. 13 e 40 do Regimento Interno do Senado Federal
combinado com o art. 14, § 2º, da Resolução nº 1 de 2011-CN, licença dos
trabalhos da Casa, no período de 25 a 30 de junho de 2013, com o fim de
representar o Brasil no "Primer Encuentro em Latinoamérica Del Foro de Mujeres
de EUROLAT", a realizar-se no período de 26 a 28 de junho, em San Miguel de
Tucumán, República da Argentina. Comunica, nos termos do art. 39, I, do
Regimento Interno do Senado Federal, sua ausência do País entre os dias 25 e 30
de junho de 2013.

Roberto
Requião 05/06/2013

RQS  582/2013

Nos termos do inciso II, do capu do art. 279, do Regimento Interno do Senado
Federal, combinado como o inciso I,§ 3º, do mesmo dispositivo, requer o
adiamento da discussão da Proposta de Emenda à Constituição nº 115, de 2011,
para que a matéria seja examinada pela Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.

Francisco
Dornelles 05/06/2013

RQS  449/2013
Requer, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Senado Federal, a
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 259, de 2007; e 439, de
2012, por versarem sobre a mesma matéria.

Flexa Ribeiro 06/06/2013

RQS  463/2013
Requer, nos termos regimentais, que o Projeto de Lei do Senado nº 228, de 2011 -
Complementar, seja apreciado pela Comissão de Assuntos Econômicos, além da
comissão constante do despacho inicial.

Eduardo
Braga 06/06/2013

RQS  470/2013
Requer, nos termos do art. 255, II, c, 12, combinado com o art. 99, ambos do
Regimento Interno do Senado Federal, seja ouvida, além da Comissão constante
do despacho inicial, a Comissão de Assuntos Econômicos.

Cyro Miranda 06/06/2013

RQS  471/2013 Requer, na forma regimental, que o PLS nº 12, de 2011, seja desapensado do
grupo de Projetos em que o mesmo está vinculado tramitando em conjunto. Ciro Nogueira 06/06/2013

RQS  472/2013
Requer, nos termos do art. 258, combinado com o art. 260, II, b, do Regimento
Interno, que o PLS nº 12, de 2011, passe a tramitar em conjunto com o PLS nº
523, de 2011, por versarem de matérias diretamente correlatas.

Ciro Nogueira 06/06/2013

RQS  474/2013

Requer, nos termos do art. 258, do Regimento Interno do Senado Federal, a
tramitação em conjunto do Projeto de Lei do Senado nº 130, de 2012, com o
Projeto de Lei do Senado nº 226, de 2007(que já tramita em conjunto com os
Projetos de Lei do Senado nºs 460 e 552, de 2009), por regularem a mesma
matéria.

Antonio
Carlos

Valadares
06/06/2013

RQS  478/2013
Requer, nos termos regimentais, que o Projeto de Lei do Senado nº 91, de 2010
seja apeciado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, além da
comissão constante do despacho inicial.

Eduardo
Braga 06/06/2013

RQS  479/2013
Requer, nos termos regimentais, que o Projeto de Lei do Senado nº 91, de 2010
seja apeciado pela Comissão de Assuntos Econômicos, além da comissão
constante do despacho inicial.

Eduardo
Braga 06/06/2013

RQS  589/2013

Requer, nos termos do art. 218, inciso VII, e art. 221, inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento do
físico, engenheiro, professor universitário e um dos idealizadores do Proálcool,
José Walter Bautista Vidal, aos 78 anos, ocorrido no último sábado, dia 1º de
junho. Requer também que sejam apresentadas condolências aos quatro filhos e
seis netos.

Eduardo
Suplicy 06/06/2013

RQS  590/2013

Requer, nos termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal,
autorização para participar, na qualidade de relator da Comissão de Reforma do
Código Penal Brasileiro, de audiência pública que discutirá a Reforma do Código
Penal, a realizar-se no dia 07 de junho do corrente, na Ordem dos Advogados do
Brasil, Secção Ceará, Fortaleza.

Pedro Taques 06/06/2013

RQS  591/2013

Requer, nos termos dos arts. 13 e 40, II, "b", do Regimento Interno do Senado
Federal licença dos trabalhos da Casa no período de 14 a 16 de agosto a fim de
representar a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional na Cerimônia
de Posse do Presidente do Paraguai, em 15 de agosto. Comunica, nos termos do
art. 39, I, do Regimento Interno do Senado Federal, sua ausência do país no
mesmo período.

Roberto
Requião 06/06/2013
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RQS  592/2013

Requer, em aditamento ao Requerimento nº 493, de 2013, nos termos do art. 55,
III, da Constituição Federal, combinado com o art. 40, § 1º, inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal, autorização para ausentar-se do paíis no períodode 5
a 7 de junho do corrente, para participar da Reunião da Comissão de Seguridade e
Cidadania, Terrorismo e Crime, organizado no Parlamento Latino Americano de
Havana, em Cuba.

Cícero
Lucena 06/06/2013

RQS  561/2013

Requer, nos termos do art. 76, § 1 do Regimento Interno do Senado Federal, a
prorrogação por 90 dias do prazo de funcionamento da Comissão Temporária
criada pelo Requerimento nº 145, de 2012, destinada a propor soluções ao
financiamento do sistema de saúde do Brasil.

Humberto
Costa 11/06/2013

RQS  611/2013

Requer licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa, nos termos do art. 40 do
Regimento Interno do Senado, no dia 13 de junho de 2013, para participar, na
qualidade de Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, do
“Seminário para o Desenvolvimento da Amazônia”, na cidade de Macapá, Amapá.

Antonio
Carlos

Valadares
12/06/2013

RQS  614/2013 Solicita a retirada do Requerimento nº 462, de 2013. Lídice da
Mata 12/06/2013

RQS  612/2013

Requer, nos termos dos arts. 50, § 2º, e 71, VII, da Constituição Federal, c/c o art.
216 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam solicitadas ao Presidente
do Tribunal de Contas da União cópia dos contratos firmados sob o modelo de
parceria público-privada (PPP) para a reforma/construção dos estádios de futebol
Arena Fonte Nova-BA, Arena Pernambuco-PE e Mineirão-MG, que serão
utilizados na Copa do Mundo da Fifa de 2014, no Brasil.

Sérgio Souza 13/06/2013

RQS  613/2013

Requer, nos termos dos arts. 50, § 2º, e 71, VII, da Constituição Federal, c/c o art.
216 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam solicitadas informações
ao Presidente do Tribunal de Contas da União acerca dos financiamentos
concedidos, do estado das obras e dos custos dos estádios que receberão a Copa
do Mundo Fifa, em 2014.

Sérgio Souza 13/06/2013

RQS  623/2013

Requer, nos termos do artigo 55, III, da Constituição Federal combinado com o art.
40 do Regimento Interno do Senado Federal, autorização para desempenhar
missão oficial no exterior, em razão da indicação do Presidente da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, para representar aquele colegiado na
cerimônia de posse do presidente eleito da República do Paraguai, a realizar-se
em 15 de agosto de 2013. Comunica, nos termos do artigo 39 do Regimento
Interno do Senado Federal, que estará ausente do País no período de 14 a 16 de
agosto de 2013.

Luiz Henrique 13/06/2013

RQS  642/2013
Requer, nos termos do art. 312, inciso II do Regimento Interno do Senado Federal,
destaque para votação em separado da Emenda nº 34 oferecida à Medida
Provisória nº 609, de 2013.

Aloysio
Nunes

Ferreira
18/06/2013

RQS  643/2013 Requer, nos termos regimentais, votação em globo dos Requerimentos de
destaques nºs 640 e 641, de 2013. José Pimentel 18/06/2013

RQS  644/2013 Requer, nos termos do art. 336, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal,
urgência para o Projeto de Lei do Senado nº 240, de 2013-Complementar.

Líderes
Partidários 18/06/2013

RQS  645/2013 Requer, nos termos do art. 256, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal,
a retirada da Emenda nº 1, oferecida ao Projeto de Lei do Senado nº 240, de 2013. Paulo Paim 18/06/2013

RQS  648/2013
Requer, nos termos do art. 287 do Regimento Interno do Senado Federal, votação
em globo dos dispositivos de paraecer favorável do Substitutivo da Câmara ao
Projeto de Lei do Senado nº 268, de 2002.

Antonio
Carlos

Valadares
18/06/2013

RQS  649/2013
Requer, nos ternos do art. 287 do Regimento Interno do Senado Fedeal, votação
em globo dos dispositivos de parecer contrário do Substitutivo da Câmara ao
Projeto de Lei do Senado nº 268, de 2002.

Antonio
Carlos

Valadares
18/06/2013

RQS  548/2013

Requer, nos termos do art. 40, do Regimento Interno do Senado Federal ,
autorização para participar, na qualidade de membro da Comissão de Ciência,
Teconologia, Inovação, Comunicação e Informática, por ocasião de convite
formulado pela Confederação Nacional da Indústria, do 42º Torneio Internacional
de Formação Profissional, que será realizado em Leipzig, na Alemanha, de 2 a 7
de julho de 2013.

Comissão de
Ciência,

Tecnologia,
Inovação,

Comunicação
e Informática

19/06/2013
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RQS  556/2013

Requer, nos termos do disposto no art. 40, § 1º, inciso I, do Regimento Interno do
Senado Federal, autorização para participar, na qualidade de representante da
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, do 42º
Torneio Internacional de Formação Profissional, que será realizado em Leipzig, na
Alemanha, de 2 a 7 de julho de 2013.

Comissão de
Ciência,

Tecnologia,
Inovação,

Comunicação
e Informática

19/06/2013

RQS  565/2013

Requer, nos termos do art. 258, combinado com o art. 260 do Regimento Interno,
a tramitação em conjunto do Projeto de Lei do Senado nº 90, de 2011, com os
Projetos de Lei do Senado nºs 30 e 421, de 2008(que já tramitam em conjunto),
por tratarem de matérias correlatas.

Ciro Nogueira 19/06/2013

RQS  572/2013
Requer, nos termos regimentais, que o Projeto de Lei do Senado nº 19, de 2011,
seja ouvida a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática por estar no âmbito da sua competência.

Lobão Filho 19/06/2013

RQS  577/2013

Requer, com fulcro no art. 258 do Regimento Interno do Senado Federal, que os
Projetos de Lei do Senado nºs 157, 285 e 687, de 2007; e 215, de 2008, que ora
tramitam em conjunto, sejam desapensados para seguir tramitação em separado,
por tratar, cada qual, de matéria diversa daquela tratada pelos demais.

Clésio
Andrade 19/06/2013

RQS  578/2013
Requer, nos termos do art. 255, II, "c", nº 12, do Regimento Interno, que o Projeto
de Lei do Senado nº 387, de 2011, seja apreciado pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, além da Comissão constante do despacho inicial.

Ana Rita 19/06/2013

RQS  579/2013

Requer, na forma do disposto no caput do art. 258 do Regimento Interno do
Senado Federal, a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 264, de
2012; e do Projeto de Lei do Senado nº 308, de 2012, por versarem sobre
matérias correlatas.

José Pimentel 19/06/2013

RQS  587/2013

Requer, nos termos do art. 40, § 1º, inciso I, do Regimento Interno do Senado
Federal, licença dos trabalhos da Casa no período compreendido entre os dias 02
e 07 de julho de 2013, para participar, na qualidade de membro da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, do 42º Torneio
Internacional de Formação Profissional (42st Worldskills Competition), a realizar-se
em Leipzig, Alemanha. Comunica, nos termos do art. 39, inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal, sua ausência do País no referido período.

Sérgio
Petecão 19/06/2013

RQS  588/2013

Requer, nos termos do art. 55, III, da Constituição Federal, e do art. 40, § 1º, inciso
I, do Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa para
participar, na qualidade de membro da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, do 42º Torneio Internacional de Formação
Profissional (42st Worldskills Competition), a realizar-se em Leipzig, Alemanha, no
período compreendido entre os dias 02 e 07 de julho de 2013. Comunica, nos
termos do art. 39, do Regimento Interno do Senado Federal, sua ausência do País
no período de 1º a 08 de julho de 2013.

Luiz Henrique 19/06/2013

RQS  594/2013
Requerimento nº 594, de 2013, de autoria do Senador José Pimentel, solicitando a
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 244, de 2003; e 20, de
2013, por versarem sobre matérias correlatas.

José Pimentel 19/06/2013

RQS  695/2013

Requer, nos termos do inciso II, do § 6º, do art. 154 do Regimento Internodo
Senado Federal, cancelamento da Sessão Especial prevista para o dia 24 de
junho de 2013, destinada a comemorar os 191 anos de fundação do Grande
Oriente do Brasil, nos termos dos Requerimentos nºs 203 e 214, de 2013.

Gim 20/06/2013

RQS  696/2013

Requer, nos termos do art. 40, § 1º, inciso I, do Regimento Interno do Senado
Federal, licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa, no período de 22 a 28 de
julho de 2013, para representar o Senado Federal na "Jornada Mundial da
Juventude 2013", na cidade do Rio de Janeiro.

Vicentinho
Alves 20/06/2013

RQS  698/2013

Requer, nos termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença
para ausentar-se dos trabalhos da Casa, no período de 22 a 28 de julho de 2013,
para participar da "Jornada Mundial da Juventude 2013", na cidade do Rio de
Janeiro.

Paulo Paim 20/06/2013

RQS  616/2013

Requer, nos termos do art. 40, § 1º, inciso I, do Regimento Interno do Senado
Federal, autorização para participar da "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, e comunica, nos termos do art. 39,
inciso I, do referido Regimento que estará ausente do País no período de 2 a 8 de
julho de 2013.

Cícero
Lucena 25/06/2013
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RQS  697/2013

Requer, nos termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal,
autorização para participação na Conferência Internacional sobre Adaptação à
alterações Climáticas - Políticas, Práticas e Legislação, a ser realizada em Beijing/
República Popular da China entre os dias 2 e 4 de julho de 2013, com ônus parcial
para o Senado Federal. Comunica que estará ausente do País no período de 30
de junho a 7 de julho de 2013.

Vanessa
Grazziotin 25/06/2013

RQS  703/2013

Requer, nos termos do art. 40, parágrafo 1º, inciso I, do Regimento Interno do
Senado Federal, autorização para representar esta Casa Legislativa na Jornada
Mundial da Juventude 2013, na cidade do Rio de Janeiro, no período de 22 a 28
de julho de 2013, conforme indicação da Presidência do Senado Federal.

Ruben
Figueiró 25/06/2013

RQS  706/2013

Requer, nos termos dos arts. 13 e 40 do Regimento Interno do Senado Federal,
combinado com o artigo 14, § 2º, da Resolução nº 1, de 2011-CN, licença dos
trabalhos da Casa, no período de 14 a 19 de julho de 2013, para participar, na
qualidade de membro da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, de
"Reuniones de las Comisiones Parlamentarias Permanentes" da Eurolat, a
realizar-se nos dias 15 a 18 de julho de 2013, em Vilnius, Lituânia, e comunica,
nos termos do art. 39, I, do referido Regimento, que estará ausente do País entre
os dias 12 e 21 de julho de 2013.

Roberto
Requião 25/06/2013

RQS  708/2013

Requer, nos termos do art. 40, § 1º, inciso II, alínea "a", do Regimento Interno do
Senado Federal, autorização para ausentar-se dos trabalhos da Casa, no período
de 22 a 28 de julho de 2013, para participar, como representante do Senado, da
"Jornada Mundial da Juventude 2013", na cidade do Rio de Janeiro.

Cícero
Lucena 25/06/2013

RQS  709/2013 Requer a urgência, nos termos do art. 336, II, do Regimento Interno do Senado
Federal, para o Projeto de Lei do Senado nº 105, de 2011.

Líderes
Partidários 25/06/2013

RQS  710/2013

Requer, nos termos do art. 13, combinado com o art. 40, do Regimento Interno do
Senado Federal, licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa, no período de
22 a 28 de julho de 2013, quando estará representando o Senado Federal na
Jornada Mundial da Juventude 2013, na cidade do Rio de Janeiro.

Inácio Arruda 25/06/2013

RQS  716/2013
Requer, nos termos do art. 336, I, do Regimento Interno do Senado Federal,
urgência para as Emendas da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do
Senado nº 240, de 2013.

Líderes
Partidários 26/06/2013

RQS  717/2013 Solicitam urgência para o PLS 204/2011 Líderes
Partidários 26/06/2013

RQS  718/2013 Requer, nos termos do art. 336, II, do Regimento Interno do Senado Federal,
urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2013.

Líderes
Partidários 26/06/2013

RQS  596/2013 Solicita que o PLS 129/2006 seja encaminhado à Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. Cyro Miranda 27/06/2013

RQS  597/2013

Requer, na forma do disposto no caput do art. 258 do Regimento Interno do
Senado Federal, a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 464, de
2003 ( que já tramita em conjunto com os Projetos de Lei do Senado nºs 214, de
2007; 56, de 2009; e 188, de 2011), com o Projeto de Lei da Câmara nº 25, de
2004; e com os Projetos de Lei do Senado nºs 260 e 413, de 2008; 91, de 2010;
542 e 561 de 2011; e 77, de 2012, por versarem sobre matérias correlatas.

José Pimentel 27/06/2013

RQS  605/2013
Requer, nos termos do art. 258 do Regimento Interno, a tramitação em conjunto
dos Projetos de Lei do Senado nºs 129, de 2007 e 278, de 2012 (atendimento a
deficientes visuais e auditivos por instituições financeiras).

José Agripino 27/06/2013

RQS  606/2013
Requer, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Senado Federal, a
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 392, de 2007; e 335, de
2011, por tratarem de temas correlatos.

Lúcia Vânia 27/06/2013

RQS  622/2013

Requer, nos termos do art. 255, inciso II, alínea "c", item 12, do Regimento Interno
do Senado Federal, que sobre o Projeto de Lei do Senado nº 316, de 2012,
também seja ouvida a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, além das
comissões constantes no despacho inicial.

Aloysio
Nunes

Ferreira
27/06/2013

RQS  724/2013 Solicitam urgência para o PLS 248/2013 Líderes
Partidários 27/06/2013

RQS  728/2013 Requer calendário especial para a Proposta de Emenda à Constituição nº 6, de
2012.

Líderes
Partidários 27/06/2013
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RQS  629/2013

Requer, nos termos do artigo 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença
para usentar-se dos trabalhos da Casa, no período de 18 e 19 de junho de 2013,
para representar o Senado Federal na Reunião de Presidentes de Parlamentos da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP, a ser realizada em Lisboa,
Portugal.

Jorge Viana 17/06/2013

RQS  702/2013 Requer autorização para desempenho de missão oficial no exterior e informa o
período de ausência do País. Jorge Viana 24/06/2013

Encaminhada pela Presidência. Total: 27

Matéria Ementa Autor Data da
decisão

RQS  567/2013

Requer, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a
inserção em ata de voto de congratulações e aplausos à Sra. Hebe de Miranda
Pereira, que completou dez anos à frente da Diretoria Social e de Eventos do
Atlético Rio Negro Clube, da cidade de Manaus/AM.

Vanessa
Grazziotin 04/06/2013

RQS  568/2013
Requer, de acordo com as tradições da Casa, homenagens de pesar pelo
falecimento do Padre Geraldo, Gerard Lothaire Jules Olivier, prefeito da cidade de
Japaratuba, no Estado de Sergipe.

Antonio
Carlos

Valadares
04/06/2013

RQS  569/2013
Requer, nos termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a
inserção em ata de Voto de Congratulações e Aplausos à Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, por estar comemorando 350 anos de existência.

Vanessa
Grazziotin 04/06/2013

RQS  570/2013
Requer, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a
inserção em ata de voto de congratulações e aplausos ao 53º Congresso da UNE
e à Sra. Virginia Barros, que foi eleita a Presidente da UNE. 

Vanessa
Grazziotin 04/06/2013

RQS  571/2013

Requer, nos termos dos artigos 218 e 221 do Regimento Interno do Senado
Federal, inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento do Dr. José Walter
Bautista Vidal, bem como seja encaminhado o referido voto aos seus familiares e
amigos em nome de seus filhos Pablo, Milena, Lara e Aline.

Vanessa
Grazziotin 04/06/2013

RQS  576/2013

Requer, nos termos do disposto no art. 218 e 221 do Regimento Interno do
Senado Federal, a inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento do ex-
deputado estadual Antônio Waldir Bezerra Cavalcanti, bem como apresentação de
condolências à família.

Cícero
Lucena 04/06/2013

RQS  584/2013
Requer, nos termos do art. 218 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja
inserido em ata voto de pesar em razão do falecimento, em João Pessoa, do ex-
Deputado Estadual Antônio Waldir Bezerra Cavalcanti.

Vital do Rêgo 05/06/2013

RQS  586/2013 Requer, nos termos do art. 222, do Regimento Interno do Senado Federal, voto de
aplauso ao jornalista Danilo Costa pelas mil edições do Jornal de Domingo.

Delcídio do
Amaral 05/06/2013

RQS  607/2013
Requer, com fundamento no art. 218, do Regimento Interno do Senado Federal,
voto de pesar em razão do falecimento, em São Paulo, do ex-vereador de João
Pessoa e Superintendente do SEBRAE-PB, Sr. Júlio Rafael Jardelino da Costa.

Cássio Cunha
Lima 11/06/2013

RQS  608/2013
Requer, nos termos do art. 221 do Regimento Interno do Senado Federal, inserção
em ata de voto de pesar pelo falecimento do Pastor José Neto, falecido no dia 7 de
junho de 2013.

Wellington
Dias 11/06/2013

RQS  609/2013

Requerem, nos termos do art. 218, inciso VII, e art. 221, inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento,
aos 87 anos, do jornalista editorialista econômico do Jornal O Estado de S. Paulo,
Roberto Eugéne Appy, ocorrido no dia 7 de julho de 2013, bem como sejam
apresentadas condolências aos quatro filhos, entre eles o ex-secretário executivo
do Ministério da Fazenda Bernard Appy.

Eduardo
Suplicy 11/06/2013

RQS  617/2013
Requer, nos termos dos arts. 218 e 221 do Regimento Interno do Senado Federal,
voto de pesar pelo falecimento do ex-prefeito da cidade de Lucena Eugênio de
Sousa Falcão, ocorrido no dia 12 de junho de 2013.

Cícero
Lucena 12/06/2013

RQS  618/2013
Requer, com fundamento nos arts. 218 e 221, do Regimento Interno do Senado
Federal, voto de pesar em razão do falecimento do intelectual e historiador Jacob
Gorender.

Randolfe
Rodrigues 12/06/2013

RQS  619/2013
 Requer, nos termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, seja
encaminhado voto de congratulações ao Jornal das Missões, pelo transcurso dos
30 anos de sua fundação, que ocorrerá no dia 15 de junho de 2013.

Ana Amélia 12/06/2013

Deferida pela Presidência (art. 41 do RISF). Total: 2
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Matéria: Requerimento. Total: 114

Encaminhada pela Presidência. Total: 27

Matéria Ementa Autor Data da
decisão

RQS  620/2013

Requer, nos termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a
inserção em ata de voto de congratulações e aplausos, pela parceria da Amazon
Sat e ONU, que passará a divulgar as ações ligadas à sustentabilidade na
Amazônia Legal brasileira, bem como seja encaminhado o referido voto ao Sr.
Phelippe Daou, Diretor-Presidente da Fundação Rede Amazônica.

Vanessa
Grazziotin 12/06/2013

RQS  621/2013
Requer, nos termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a
inserção em ata de voto de congratulações e aplausos, à Rádio Clube de
Parintins, que está comemorando 26 anos no ar.

Vanessa
Grazziotin 12/06/2013

RQS  626/2013

Requer, na forma do disposto no art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal
e de acordo com as tradições da Casa, Voto de Congratulações e Aplauso pelo
transcurso dos 80 anos de fundação da Associação Paulista de Imprensa, fundada
em 1º de maio de 1933.

Aloysio
Nunes

Ferreira
13/06/2013

RQS  627/2013
Requer, nos termos do art. 218 do Regimento Interno do Senado Federal, VOTO
DE PESAR pelo falecimento do ex-Prefeito de Jaraguá do Sul/SC, VICTOR
BAUER, ocorrido no último domingo, dia 16 de junho de 2013.

Alvaro Dias 17/06/2013

RQS  628/2013

Requer, nos termos do artigo 218, inciso VII e do artigo 221, inciso I, ambos do
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto de pesar pelo
falecimento, ocorrido no sábado, dia 15 de junho de 2013, da escritora Tatiana
Belinky, aos 94 anos.

Eduardo
Suplicy 17/06/2013

RQS  630/2013
Requer, nos termos dos arts. 218 e 221 do Regimento Interno do Senado Federal,
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento de Jacob Gorender, ocorrido no
dia 11 de junho de 2013, aos 90 anos.

Vanessa
Grazziotin 17/06/2013

RQS  635/2013
Requer, nos termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, inserção
em ata de voto de congratulações e aplauso à Associação Comercial do
Amazonas - ACA, em virtude dos 142 anos de fundação.

Vanessa
Grazziotin 18/06/2013

RQS  636/2013
Requer, nos termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a
inserção em ata de Voto de Congratulações e Aplauso à Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado do Amazonas - Fapeam.

Vanessa
Grazziotin 18/06/2013

RQS  637/2013
Requer, nos termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, inserção
em ata de Voto de Congratulações e Aplauso ao Sr. Sérgio Luiz Bessa Luz Neto,
eleito novo presidente da Fiocruz.

Vanessa
Grazziotin 18/06/2013

RQS  638/2013 Requer, nos termos dos arts. 218 e 221 do Regimento Interno do Senado Federal,
Voto de Pesar pelo falecimento de Dyneas Aguiar.

Vanessa
Grazziotin 18/06/2013

RQS  653/2013
Requer, nos termos regimentais, que sejam apresentadas congratulações ao
Desembargador Ruy Pinheiro pela sua posse como Desembargador do Tribunal
de Justiça do Sergipe.

Antonio
Carlos

Valadares
19/06/2013

RQS  693/2013
Requer, nos termos do art. 222, do Regimento Interno do Senado Federal, Voto de
Aplauso ao Município de Santarém pelo transcurso no dia 22 de junho de 2013
dos seus 352 anos de existência.

Flexa Ribeiro 19/06/2013

RQS  694/2013

Requer, nos termos do art. 218 combinado com o art. 221, todos do Regimento
Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento do
jornalista, escritor e funcionário público José de Alvarenga, ocorrido no dia 27 de
maio de 2013. Requer também o envio de condolências à família, assim como à
Prefeitura, Câmara, Santa Casa de Misericóridia e ao Rotary Club, todos do
município de Oswaldo Cruz.

Aloysio
Nunes

Ferreira
20/06/2013

Rejeitada pelo Plenário. Total: 3

Matéria Ementa Autor Data da
decisão

RQS  640/2013

Requer, com base no art. 7º, § 3º, da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso
Nacional combinado com os arts. 312, II, e 313, IV, do Regimento Interno do
Senado Federal, destaque para votação em separado do inciso V do art. 15 do
Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2013.

José Agripino 18/06/2013

RQS  641/2013
Requer, nos termos do inciso II do art. 312, do Regimento Interno do Senado
Federal, destaque para votação em separado da Emenda nº 5  ao Projeto de Lei
de Conversão nº 15, de 2013 (MPV nº 609, de 2013).

Aécio Neves 18/06/2013
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Matéria: Requerimento. Total: 114

Rejeitada pelo Plenário. Total: 3

Matéria Ementa Autor Data da
decisão

RQS  647/2013
Requer, nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno do Senado
Federal, destaque para votação em separado da Emenda nº 2, oferecida ao
Projeto de Lei do Senado nº 240, de 2013-Complementar.

Randolfe
Rodrigues 18/06/2013

Deferida pela Presidência (art. 215, inc. II, e art. 256, § 2, inc. I, do RISF). Total: 2

Matéria Ementa Autor Data da
decisão

RQS  564/2013
Requer, nos termos do art. 256, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal,
a retirada do Projeto de Lei do Senado nº 262, de 2011, de autoria da Senadora
Vanessa Grazziotin.

Vanessa
Grazziotin 04/06/2013

RQS  721/2013
Requer, nos termos do art. 256, do Regimento Interno, a retirada, em caráter
definitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 112, de 2006 (que tramita em conjunto
com o Projeto de Lei do Senado nº 234, de 2012).

José Sarney 27/06/2013

Retirada pelo autor. Total: 2

Matéria Ementa Autor Data da
decisão

RQS  462/2013
Requer, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Senado Federal, a
tramitação em conjunto dos Projetos de Lei do Senado nºs 401, de 2011, e 129, de
2012, por versarem sobre a mesma matéria.

Lídice da
Mata 12/06/2013

RQS  646/2013
Requer, nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento Interno do Senado
Federal, destaque para votação em separado da Emenda nº 4, oferecida ao
Projeto de Lei do Senado nº 240, de 2013-Complementar.

Lobão Filho 18/06/2013
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Autor Nº Ano RISF Período Finalidade

Anibal Diniz 548 2013 40 De 02/07/2013 a 07/07/2013
Missão - participar do 42º Torneio Intenacional 

de Formação Profissional, em Leipzig, Alemanha

Antonio Carlos Valadares 611 2013 40 13/06/2013

Missão - participar, na qualidade de Presidente 

da Comissão de Desenvolvimento Regional e 

Turismo, do Seminário para o Desenvolvimento 

da Amazônia,em Macapá, AP

556 2013 40 De 02/07/2013 a 07/07/2013

Missão - participar do 42º Torneio Intenacional 

de Formação Profissional, em Leipzig, Alemanha

(missão não efetivada)

616 2013 40 De 02/07/2013 a 04/07/2013

Missão - participar da Conferência Internacional 

sobre Mudança Climática Política de Adaptação, 

Prática e Legislação em Pequim, China

(missão não efetivada)

708 2013 40 De 22/07/2013 a 28/07/2013

Missão - participar da "Jornada Mundial da 

Juventude 2013", como representante do 

Senado Federal, no Rio de Janeiro, RJ

Inácio Arruda 710 2013 40 De 22/07/2014 a 28/07/2014

Missão - participar da "Jornada Mundial da 

Juventude 2013", como representante do 

Senado Federal, no Rio de Janeiro, RJ

João Ribeiro 580 2013 43, I De 09/06/2013 a 07/08/2013
Licença Saúde

com convocação de suplente (prorrogação)

629 2013 40 18/06/2013 e 19/06/2013

Missão - Representar o Senado Federal na 

Reunião de Presidentes de Parlamentos da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - 

CPLP, a ser realizada em Lisboa, Portugal

702 2013 40 De 18/06/2013 a 20/06/2013

Missão - representar o Senado Federal na 

Reunião de Presidentes de Parlamentos da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - 

CPLP, em Lisboa, Portugal (Aditamento ao RQS 

nº 629/2013)

588 2013 40 De 02/07/2013 a 07/07/2013

Missão - participar do 42º Torneio Intenacional 

de Formação Profissional, em Leipzig, Alemanha

(missão não efetivada)

623 2013 40 15/08/2013

Missão - representar a Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal 

na cerimônia de posse do Presidente da 

República do Paraguai

Junho de 2013

Arts. 40 e 43, I do Regimento Interno do Senado Federal

Matéria: Requerimento de Licença com ônus (total: 23)

Cícero Lucena

Jorge Viana

Luiz Henrique

-
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Autor Nº Ano RISF Período Finalidade

Junho de 2013

Pedro Taques 590 2013 40 07/06/2013

Missão - participar de audiência pública que 

discutirá a reforma do Código Penal, a ser 

realizada na Ordem dos Advogados do Brasil, 

em Fortaleza, Ceará

Renan Calheiros 558 2013 40 De 05/06/2013 a 11/06/2013

Missão - representar o Senado Federal, na 

condição de Presidente, em visita Oficial a 

Portugal

559 2013 40 De 16/06/2013 a 22/06/2013

Missão - representar o Senado Federal no XIV 

Encontro Internacional do Virtual Educa em 

Medelin, Colômbia

581 2013 40 De 25/06/2013 a 30/06/2013

Missão - representar o Brasil, na qualidade de 

membro do Parlamento do Mercosul, no 

"Primer Encuentro em Lationoamérica Del Foro 

de Mujeres de EUROLAT"

591 2013 40 De 14/08/2013 a 16/08/2013

Missão - representar a Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal 

na cerimônia de posse do Presidente da 

República do Paraguai

706 2013 40 De 14/07/2013 a 19/07/2013

Missão - participar, na qualidade de membro da 

Representação Brasileira no Parlamento do 

Mercosul, de Reuniões das Comissões 

Parlamentares Permanentes da Eurolat, em 

Vilnius, Lituânia

Ruben Figueiró 703 2013 40 De 22/07/2013 a 28/07/2013

Missão - participar da "Jornada Mundial da 

Juventude 2013", como representante do 

Senado Federal, no Rio de Janeiro, RJ

Sérgio Petecão 587 2013 40 De 02/07/2013 a 07/07/2013
Missão - participar do 42º Torneio Intenacional 

de Formação Profissional, em Leipzig, Alemanha

Vanessa Grazziotin 697 2013 40 De 02/07/2013 a 04/07/2013

Missão - participar da Conferência Internacional 

sobre Mudança Climática Política de Adaptação, 

Prática e Legislação em Pequim, China

Vicentinho Alves 696 2013 40 De 22/07/2013 a 28/07/2013

Missão - participar da "Jornada Mundial da 

Juventude 2013", como representante do 

Senado Federal, no Rio de Janeiro, RJ

Zeze Perrella 639 2013 40 De 02/07/2013 a 07/07/2013
Missão - participar do 42º Torneio Intenacional 

de Formação Profissional, em Leipzig, Alemanha

Roberto Requião

Paulo Paim 698 2013 40 De 22/07/2013 a 28/07/2013

Missão - participar da "Jornada Mundial da 

Juventude 2013", como representante do 

Senado Federal, no Rio de Janeiro, RJ
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-

Autor Nº Ano RISF Período Finalidade

323 - M 2013 13 De 01/07/2013 a 08/07/2013

Atividade Parlamentar - participar do 42º 

Torneio Internacional de Formação 

Profissional, em Leipzig, Alemanha

376 - M 2013 13 27/06/2013

Atividade Parlamentar - realizar, como 

membro da Comissão de Relações Exteriores e 

Defesa Nacional, visita institucional ao 

Comando Militar do Sul, em Foz do Iguaçu, PR

Antonio Carlos Valadares 356 - M 2013 13 De 01/07/2013 a 08/07/2013

Atividade Parlamentar - participar do 42º 

Torneio Intenacional de Formação Profissional, 

em Leipzig, Alemanha 

300 - M 2013 13 De 01/07/2013 a 10/07/2013

Atividade Parlamentar - participar do 42º 

Torneio Intenacional de Formação Profissional, 

em Leipzig, Alemanha (retirado pelo RQM nº 

362, de 2013) 

344 - M 2013 13 20/06/2013 Atividade Parlamentar

362 - M 2013 256 - Retirada do RQM nº 300, de 2013

366 - M 2013 13 27/06/2013 Atividade Parlamentar

302 - M 2013 13 06/06/2013 Atividade Parlamentar

313 - M 2013 13 De 11/06/2013 a 13/06/2013 Atividade Parlamentar

343 - M 2013 13 20/06/2013 Atividade Parlamentar

Benedito de Lira 303 - M 2013 13 06/06/2013 Atividade Parlamentar

Blairo Maggi 314 - M 2013 43, II 11/06/2013 Licença Particular

318 - M 2013 13 De 02/07/2013 a 07/07/2013

Atividade Parlamentar - participar do 42º 

Torneio Intenacional de Formação Profissional, 

em Leipzig, Alemanha (Retirado pelo RQM nº 

371, de 2013)

371 - M 2013 256 - Retirada do RQM nº 318, de 2013

Cícero Lucena 358 - M 2013 13 26/06/2013 e 27/06/2013 Atividade Parlamentar

Ciro Nogueira 325 - M 2013 13 De 18/06/2013 a 20/06/2013

Atividade Parlamentar - participar do Simpósio 

"O Brasil e o Século 21", na Universidadede de 

Havard, em Boston, Estados Unidos

304 - M 2013 13 06/06/2013 Atividade Parlamentar

319 - M 2013 13 12/06/2013 Atividade Parlamentar

327 - M 2013 13 13/06/2013 Atividade Parlamentar

338 - M 2013 13 20/06/2013 Atividade Parlamentar

352 - M 2013 13 26/06/2013 Atividade Parlamentar

364 - M 2013 13 27/06/2013 Atividade Parlamentar

Matéria: Requerimento de Licença sem ônus (total: 85)

Junho de 2013

Arts. 13; 40; 43, I; 43, II; e 256 do Regimento Interno do Senado Federal

Ana Amélia

Armando Monteiro

Ataídes Oliveira

Cássio Cunha Lima

Clésio Andrade
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Autor Nº Ano RISF Período Finalidade

Junho de 2013

Eduardo Braga 324 - M 2013 13 13/06/2013 Atividade Parlamentar

Epitácio Cafeteira 297 - M 2013 43, I De 15/05/2013 a 29/05/2013 Licença Saúde

329 - M 2013 13 18/06/2013 Atividade Parlamentar

334 - M 2013 13 19/06/2013 Atividade Parlamentar

349 - M 2013 13 25/06/2013 Atividade Parlamentar

359 - M 2013 13 26/06/2013 Atividade Parlamentar

369 - M 2013 13 27/06/2013 Atividade Parlamentar

326 - M 2013 13 13/06/2013 Atividade Parlamentar

355 - M 2013 13 26/06/2013 e 27/06/2013 Atividade Parlamentar

299 - M 2013 43, I De 04/06/13 a 13/06/13 Licença Saúde

347 - M 2013 13 De 25/06/2013 a 27/06/2013 Atividade Parlamentar

Humberto Costa 373 - M 2013 13 27/06/2013 Atividade Parlamentar

Inácio Arruda 331 - M 2013 13 20/06/2013

Atividade Parlamentar - participar do 

Seminário Regional "Discussão da Proposta da 

Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014 

(LDO 2014)" na Assembleia Legislativa do 

Estado do Ceará, em Fortaleza, CE

301 - M 2013 13 06/06/2013 Atividade Parlamentar

335 - M 2013 13 20/06/2013 Atividade Parlamentar

294 - M 2013 13 28/05/2013 e 29/05/2013 Atividade Parlamentar

336 - M 2013 13 18/06/2013 e 19/06/2013 Atividade Parlamentar

342 - M 2013 13 20/06/2013 Atividade Parlamentar

345 - M 2013 13 25/06/2013 e 26/06/2013 Atividade Parlamentar

370 - M 2013 13 27/06/2013 Atividade Parlamentar

Jarbas Vasconcelos 339 - M 2013 13 De 25/06/2013 a 27/06/2013

Atividade Parlamentar - participar da 

inauguração do Hotel Lisboa Prata, em Lisboa, 

Portugal

João Alberto Souza 320 - M 2013 13 De 11/06/2013 a 13/06/2013 Atividade Parlamentar

João Capiberibe 350 - M 2013 43, I De 25/06/2013 a 27/06/2013 Licença Saúde

João Durval 351 - M 2013 43, I De 25/06/2013 a 04/07/2013 Licença Saúde

295 - M 2013 13 De 03/06/2013 a 07/06/2013 Atividade Parlamentar

365 - M 2013 43, II 27/06/2013 Licença Particular

Fernando Collor

Francisco Dornelles

Garibaldi Alves

Ivo Cassol

Jader Barbalho

João Vicente Claudino

Cyro Miranda 316 - M 2013 13 De 28/06/2013 a 12/07/2013

Atividade Parlamentar - participar do 42º 

Torneio Internacional de Formação 

Profissional, em Leipzig, Alemanha

330 - M 2013 13 18/06/2013 Atividade Parlamentar

346 - M 2013 13 25/06/2013 Atividade Parlamentar

Eduardo Amorim 333 - M 2013 13 20/06/2013 Atividade Parlamentar

Delcídio do Amaral
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Autor Nº Ano RISF Período Finalidade

Junho de 2013

341 - M 2013 13 11/06/2013 Atividade Parlamentar

363 - M 2013 13 13/06/2013 Atividade Parlamentar

Romero Jucá 377 - M 2013 13 27/06/2013 Atividade Parlamentar

332 - M 2013 13 20/06/2013 Atividade Parlamentar

361 - M 2013 13 25/06/2013 Atividade Parlamentar

307 - M 2013 13 06/06/2013 Atividade Parlamentar

311 - M 2013 13 25/04/2013 Atividade Parlamentar

312 - M 2013 13 De 21/05/2013 a 23/05/2013 Atividade Parlamentar

293 - M 2013 43, I De 27/05/2013 a 31/05/2013 Licença Saúde

296 - M 2013 43, I De 04/06/2013 a 07/06/2013 Licença Saúde

340 - M 2013 43, I 19/06/2013 Licença Saúde

310 - M 2013 13 06/06/2013 Atividade Parlamentar

322 - M 2013 40 18/06/2013 e 19/06/2013

Missão sem Ônus - participar do Simpósio "O 

Brasil e o Século 21", na Universidadede de 

Havard, em Boston, Estados Unidos

353 - M 2013 13 De 25/06/2013 a 27/06/2013 Atividade Parlamentar

354 - M 2013 43, I 20/06/2013 Licença Saúde

305 - M 2013 13 06/06/2013 Atividade Parlamentar

315 - M 2013 13 11/06/2013 Atividade Parlamentar

321 - M 2013 13 12/06/2013 e 13/06/2013 Atividade Parlamentar

374 - M 2013 13 26/06/2013 e 27/06/2013 Atividade Parlamentar

Wellington Dias

Wilder Morais

Zeze Perrella

Paulo Bauer

Sérgio Petecão

Vital do Rêgo

Waldemir Moka

José Sarney 306 - M 2013 43, II 29/05/2013 Licença Particular

298 - M 2013 13 05/06/2013 e 06/06/2013 Atividade Parlamentar

308 - M 2013 256 - Retirada do RQM nº 284, de 2013

317 - M 2013 13 De 15/06/2013 a 21/06/2013

Atividade Parlamentar - participar da 102ª 

Conferência Internacional do Trabalho da 

Organização Internacional do Trabalho, em 

Genebra, Suíça

375 - M 2013 13 26/06/2013 Atividade Parlamentar

Lídice da Mata 337 - M 2013 13 20/06/2013 Atividade Parlamentar

348 - M 2013 13 25/06/2013 Atividade Parlamentar

360 - M 2013 13 26/06/2013 Atividade Parlamentar

367 - M 2013 13 27/06/2013 Atividade Parlamentar

309 - M 2013 43, II De 10/06/2013 a 14/06/2013 Licença Particular

357 - M 2013 13 26/06/2013 Atividade Parlamentar

368 - M 2013 13 27/06/2013 Atividade Parlamentar

328 - M 2013 13 De 14/06/2013 a 24/06/2013 Atividade Parlamentar

372 - M 2013 43, I De 27/06/2013 a 07/07/2013 Licença Saúde

Kátia Abreu

Magno Malta

Maria do Carmo Alves

Mozarildo Cavalcanti
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B – SECRETARIA DE COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO 
CONGRESSO NACIONAL 

 
 
 
 

Resenha 
01 a 30/06/2013 

 
Sessões Conjuntas do Congresso Nacional 

01 a 30/06/2013 
Tipo de sessão Quantidade 
Conjunta - 

Conjunta Solene 01 

Total 01 

 
 
 

Resenha Consolidada 
   02/02 a 30/06/2013 

 
Sessões Conjuntas do Congresso Nacional 

Tipo de sessão Quantidade 
Conjunta  03 

Conjunta Solene 09 

Total 12 

 
Quadro Geral de Matérias 

Apreciadas Quantidade 
PLN (aprovados) 002 

Vetos (dispositivos rejeitados) 142 

Total 144 
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Sessões Realizadas 
01 a 30/06/2013 

Sessão Data/Hora/Local Finalidade 
12ª Conjunta Solene 06/06/2013, às 11 horas 

(Plenário do Senado Federal) 
Destinada à promulgação da Emenda Constitucional nº 73, de 2013, oriunda da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2001 (nº 544, de 2002, na 
Câmara dos Deputados), que “Cria os Tribunais Regionais Federais da 6ª, 7ª, 8ª 
e 9ª Regiões”. 
 
(Emenda Constitucional nº 73, de 2013 – Public. no DOU de 07/06/2013) 
 

 
 

Atos do Presidente da Mesa do Congresso Nacional 
01 a 30/06/2013 

Nº Assunto 
30/2013 

(public. no DOU  
de 03/06/2013) 

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002-
CN, faz saber que a Medida Provisória nº 591, de 29 de novembro de 2012, que "Altera a Medida Provisória nº 579, de 
11 de setembro de 2012, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, 
sobre a redução dos encargos setoriais, e sobre a modicidade tarifária", teve seu prazo de vigência encerrado no dia 9 
de maio do corrente ano. 

31/2013 
(public. no DOU  
de 03/06/2013) 

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002-
CN, faz saber que a Medida Provisória nº 592, de 3 de dezembro de 2012, que "Modifica as Leis nº 9.478, de 6 de 
agosto de 1997, e nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para determinar novas regras de distribuição entre os entes 
da Federação dos royalties e da participação especial decorrentes da exploração de petróleo, gás natural e outros 
hidrocarbonetos fluidos sob o regime de concessão, e para disciplinar a destinação dos recursos do Fundo Social" teve 
seu prazo de vigência encerrado no dia 12 de maio do corrente ano. 

32/2013 
(public. no DOU  
de 03/06/2013) 

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002-
CN, faz saber que a Medida Provisória nº 596, de 6 de dezembro de 2012, que "Abre crédito extraordinário, em favor 
dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Integração Nacional, no valor de R$ 573.330.080,00, para os fins que 
especifica", teve seu prazo de vigência encerrado no dia 16 de maio do corrente ano. 

33/2013 
(public. no DOU  
de 06/06/2013) 

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o disposto no art. 6º da Resolução nº 01/2011-CN, que 
"dispõe sobre a Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, sua composição, organização e competências", e 
para os efeitos do que determina o art. 10 da referida Resolução, resolve: 
Art. 1º Designar o Senador ANTONIO CARLOS VALADARES, na condição de membro titular da Representação 
Brasileira no Parlamento do Mercosul, e o Senador ACIR GURGACZ, na condição de membro suplente, em virtude de 
anuência expressa de Ss. Exªs, aposta no Ofício nº 087/2013-GLDBAG, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo no 
Senado Federal. 

34/2013 
(public. no DOU  
de 06/06/2013) 

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002-
CN, faz saber que a Medida Provisória nº 598, de 27 de dezembro de 2012, que "Abre crédito extraordinário, em favor 
de diversos órgãos e empresas estatais, para os fins que especifica", teve seu prazo de vigência encerrado no dia 3 de 
junho do corrente ano. 

35/2013 
(public. no DOU  
de 06/06/2013) 

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002-
CN, faz saber que a Medida Provisória nº 599, de 27 de dezembro de 2012, que "Dispõe sobre a prestação de auxílio 
financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, com o objetivo de compensar perdas de 
arrecadação decorrentes da redução das alíquotas nas operações e prestações interestaduais relativas ao Imposto 
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, institui o Fundo de Desenvolvimento Regional e dá outras providências", teve 
seu prazo de vigência encerrado no dia 3 de junho do corrente ano. 

36/2013 
(public. no DOU  
de 06/06/2013) 

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002-CN, 
faz saber que a Medida Provisória nº 601, de 28 de dezembro de 2012, que "Altera as Leis nº 12.546, de 14 de 
dezembro de 2011, para prorrogar o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas 
Exportadoras - Reintegra, e para desonerar a folha de pagamentos dos setores da construção civil e varejista; nº 11.774, 
de 17 de setembro de 2008, que reduz as alíquotas das contribuições de que tratam os incisos I e III do caput do art.22 
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, que dispõe sobre o patrimônio de afetação 
de incorporações imobiliárias; nº 12.431, de 24 de junho de 2011; e nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, para permitir 
às pessoas jurídicas da rede de arrecadação de receitas federais deduzir o valor da remuneração dos serviços de 
arrecadação da base de cálculo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins; e dá outras 
providências", teve seu prazo de vigência encerrado no dia 3 de junho do corrente ano. 
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Nº Assunto 
37/2013 

(public. no DOU  
de 06/06/2013) 

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002-
CN, faz saber que a Medida Provisória nº 603, de 18 de janeiro de 2013, que "Altera a Medida Provisória nº 587, de 9 de 
novembro de 2012, que autoriza para a safra 2011/2012 o pagamento de valor adicional ao Benefício Garantia-Safra, de 
que trata a Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002; amplia para o ano de 2012 o Auxílio Emergencial Financeiro, de que 
trata a Lei nº 10.954, de 29 de setembro de 2004; e estabelece medidas para aquisição de milho em grãos para o 
atendimento ao Programa de Venda Balcão aos pequenos criadores situados nos Municípios da área de atuação da 
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene", teve seu prazo de vigência encerrado no dia 3 de junho 
do corrente ano. 

38/2013 
(public. no DOU  
de 06/06/2013) 

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002-
CN, faz saber que a Medida Provisória nº 604, de 18 de janeiro de 2013, que "Abre crédito extraordinário, em favor dos 
Ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Integração Nacional, no valor de R$ 361.368.057,00, para os fins que 
especifica", teve seu prazo de vigência encerrado no dia 3 de junho do corrente ano. 

39/2013 
(public. no DOU  
de 06/06/2013) 

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002-
CN, faz saber que a Medida Provisória nº 605, de 23 de janeiro de 2013, que "Altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 
2002, na parte em que cria a Conta de Desenvolvimento Energético e estabelece seus objetivos", teve seu prazo de 
vigência encerrado no dia 3 de junho do corrente ano. 

Correspondências Expedidas pela Secretaria-Geral da Mesa  
Secretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional 

31/05/2013 a 30/06/2013 
Nº do 
Ofício Destinatário Assunto 

407/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica o término do prazo estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN, em 17 de 
junho do corrente, para edição do decreto legislativo regulando as relações jurídicas decorrentes da 
Medida Provisória nº 589, de 2012, convertida no Projeto de Lei de Conversão nº 4, de 2013, e cujo 
prazo integral de vigência expirou em 23 de abril de 2013. Informa, ainda, a extinção da Comissão Mista 
destinada à apreciação da Matéria, nos termos do § 3º do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN. 

406/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que a Senhora Presidente da Republica adotou, em 12 de junho de 2013, e publicou, no 
Diário Oficial da União no mesmo dia, mês e ano, em Edição Extra, a Medida Provisória nº 620, de 2013, 
que "Altera a Lei nº 12.793, de 2 de abril de 2013, para dispor sobre o financiamento de bens de 
consumo duráveis a beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida, constitui fonte adicional de 
recursos para a Caixa Econômica Federal, altera a Lei nº 12.741, de 8 de dezembro de 2012, que 
dispõe sobre as medidas de esclarecimento ao consumidor, para prever prazo de aplicação das sanções 
previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e dá outras providências". Nos termos dos arts. 2° 
e 3° da Resolução nº 1, de 2002-CN, da Resolução n° 1, de 2012-CN, e do art. 10-A do Regimento 
Comum, fica constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria e estabelecido o 
calendário para a sua tramitação. 

405/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que a Senhora Presidente da Republica adotou, no dia 6 de junho de 2013, e publicou, no 
Diário Oficial da União do dia 7 de junho de 2013, a Medida Provisória nº 619, de 2013, que "Autoriza a 
Companhia Nacional de Abastecimento a contratar o Banco do Brasil S.A. ou suas subsidiárias para 
atuar na gestão e na fiscalização de obras e serviços de engenharia relacionados à modernização, 
construção, ampliação ou reforma de armazéns destinados às atividades de guarda e conservação de 
produtos agropecuários; altera as Leis nº 8.212, de 24 de julho de 1991 e nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, para dispor sobre a condição de segurado especial, o Decreto-Lei nº 167, de 14 de fevereiro de 
1967 e a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, para dispor sobre prazos do penhor rural, e as Leis nº 
12.096, de 24 de novembro de 2009 e nº 12.512, de 14 de outubro de 2011; atribui força de escritura 
pública aos contratos de financiamento do Fundo de Terras e da Reforma Agrária, de que trata a Lei 
Complementar nº 93, de 4 de fevereiro de 1998, celebrados por instituições financeiras por meio de 
instrumentos particulares; institui o Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras 
Tecnologias Sociais de Acesso à Água - Programa Cisternas; e dá outras providências". Nos termos dos 
arts. 2° e 3° da Resolução nº 1, de 2002-CN, da Resolução n° 1, de 2012-CN, e do art. 10-A do 
Regimento Comum, fica constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria e 
estabelecido o calendário para a sua tramitação. 

404/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Participa que esta Presidência recebeu o Ofício nº 2, de 2013, informando a designação do Deputado 
Josias Gomes como Relator Revisor, em substituição ao Deputado Paulão, do Presidente da Comissão 
Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 615, de 2013, que “Autoriza o pagamento de 
subvenção econômica aos produtores da safra 2011/2012 de cana-de-açúcar e de etanol da região 
Nordeste e o financiamento da renovação e implantação de canaviais com equalização da taxa de juros; 
dispõe sobre os arranjos de pagamento e as instituições de pagamento integrantes do Sistema de 
Pagamentos Brasileiro - SPB; altera a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, para autorizar a União a 
emitir, sob a forma de colocação direta, em favor da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, títulos 
da dívida pública mobiliária federal; e dá outras providências”. 

403/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que esta Presidência recebeu do Presidente do Tribunal de Contas da União o Aviso nº 608-
Seses-TCU-Plenário, de 2013, na origem encaminhando cópia do Acórdão nº 1211/2013-TCU-Plenário, 
proferido nos autos do processo nº TC 011.156/2010-4, acompanhado do Relatório e do Voto que o 
fundamentam. A matéria publicada no DSF de 13/06/2013 vai ao exame da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização. 
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Nº do 
Ofício Destinatário Assunto 

402/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que esta Presidência recebeu do Tribunal Superior Eleitoral o Ofício nº 25, de 2013-CN (nº 
2.158/2013, na origem), que encaminha, em cumprimento ao art. 5º, inciso I, da Lei nº 10.028, de 19 de 
outubro de 2000, o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior Eleitoral, referente ao primeiro 
quadrimestre de 2013. A matéria publicada no DSF de 13/06/2013 vai ao exame da Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

401/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que foi publicado, em avulsos e em suplemento do DSF de 07/06/2013, o Relatório Parcial nº 
1, de 2013, da Comissão Mista destinada a consolidar a legislação federal e a regulamentar dispositivos 
da Constituição Federal, que concluiu pela apresentação de Projeto de Lei que “Regulamenta o § 1º do 
art. 81 da Constituição Federal, que prevê a realização de eleição indireta para os cargos de Presidente 
e Vice-Presidente da República, em caso de vaga nos últimos dois anos do período presidencial”. Nos 
termos do art. 142 do Regimento Comum, encaminha o original do Projeto de Lei mencionado que terá 
sua tramitação iniciada na Câmara dos Deputados. 

400/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que foi publicado, em avulsos e em suplemento do DSF de 07/06/2013, o Relatório Parcial nº 
2, de 2013, da Comissão Mista destinada a consolidar a legislação federal e a regulamentar dispositivos 
da Constituição Federal, que concluiu pela apresentação de Projeto de Lei do Senado Federal nº 224, 
de 2013 – Complementar, que “Dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico, e dá outras 
providências”. Nos termos do art. 142 do Regimento Comum, o projeto iniciará sua tramitação no 
Senado Federal. 

399/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que esta Presidência recebeu o Ofício nº 2.976, de 2013, do Presidente do Conselho da 
Justiça Federal, que encaminha a retificação do Relatório de Gestão Fiscal do referido Órgão, referente 
ao terceiro quadrimestre de 2012. O Ofício será juntado ao processado do Ofício do Congresso Nacional 
nº 6, de 2013, e a matéria, publicada no DSF de 18/06/2013, vai ao exame da Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

398/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que, para os fins do disposto no art. 13 da Resolução nº 1, de 2002-CN, foi encaminhado à 
Excelentíssima Senhora Presidente da República o Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2013 (Medida 
Provisória nº 609, de 2013), aprovado pelo Senado Federal, em sessão realizada no dia 18/06/2013, que 
“Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS, da Contribuição para o 
PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação incidentes sobre a receita decorrente da venda no 
mercado interno e sobre a importação de produtos que compõem a cesta básica, altera as Leis nº 
10.925, de 23 de julho de 2004, nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, nº 10.865, de 30 de abril de 
2004, nº 12.058, de 13 de outubro de 2009, nº 12.350, de 20 de dezembro de 2010, nº 12.599, de 23 de 
março de 2012, nº 10.485, de 3 de julho de 2002, nº 10.438, de 26 de abril de 2002, nº 10.848, de 15 de 
março de 2004, nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, nº 9.074, de 7 de julho de 1995 e nº 9.427, de 26 
de dezembro de 1996; revoga dispositivo da Lei nº 12.767, de 27 de dezembro de 2012; e dá outras 
providências”. 

396/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que, para os fins do disposto no art. 13 da Resolução nº 1, de 2002-CN, foi encaminhado à 
Excelentíssima Senhora Presidente da República o Projeto de Lei de Conversão nº 13, de 2013 (Medida 
Provisória nº 606, de 2013), aprovado pelo Senado Federal, em sessão realizada no dia 12/06/2013, que 
“Altera as Leis nºs 6.704, de 26 de outubro de 1979, para dispor sobre o Seguro de Crédito à Exportação 
nas operações relativas a exportações do setor aeronáutico, 11.494, de 20 de junho de 2007, para 
dispor sobre o cômputo no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB das matrículas em pré-escolas conveniadas com 
o poder público, 12.715, de 17 de setembro de 2012, para estender a data-limite para adesão ao Regime 
Especial de Tributação do Programa Nacional de Banda Larga para Implementação de Redes de 
Telecomunicações – REPNBL-Redes, 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e 12.513, de 26 de outubro de 
2011”. 

394/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Nos termos do art. 2° do Regimento Comum, comunica que está convocada sessão solene do 
Congresso Nacional no dia 7 de outubro do corrente, segunda-feira, às onze horas, no Plenário do 
Senado Federal, destinada a comemorar os 60 anos da Petrobrás. 

393/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Tendo em vista manifestações da Senadora Vanessa Grazziotin, da Deputada Alice Portugal e de outros 
Senhores e Senhoras Parlamentares, consulta, nos termos do art. 2° do Regimento Comum, sobre a 
viabilidade de realização de sessão solene do Congresso Nacional no dia 12 de agosto do corrente, 
segunda-feira, às onze horas, no Plenário do Senado Federal, em homenagem aos 25 anos da União 
Brasileira de Mulheres - UBM. 

392/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Em atenção ao Of. nº 1048/2013/SGM/P, do Presidente da Câmara dos Deputados, encaminha cópia 
autenticada das listas de votação da Sessão do Congresso Nacional iniciada no dia 6 de março de 2013, 
bem como o mapa de localização das urnas. 

391/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Em atenção ao Of. nº 908/2013/SGM/P, que encaminhou Questão de Ordem do Deputado Paulo Pereira 
da Silva, referente à Medida Provisória n° 595, de 2012, encaminho cópias autenticadas do Ofício nº 
041/MPV-595/2012, contendo manifestação do Presidente da Comissão Mista incumbida de emitir 
parecer sobre a matéria, Deputado José Guimarães. 

390/2013-CN Dep. José 
Guimarães 

Tendo em vista o Of. n° 1022/SGM/P/2013, do Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, que 
encaminha Questão de Ordem do Deputado Onyx Lorenzoni, referente à Medida Provisória n° 595, de 
2012, envia o mencionado expediente para manifestação. 

389/2013-CN Dep. Cândido 
Vaccarezza 

Tendo em vista o Of. nº 976/2013/SGM/P, do Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, que encaminha 
Questão de Ordem do Deputado Hugo Leal, envia o mencionado expediente, que contém pleito para 
que seja disciplinada a prática de suspensões e retomadas de reuniões das Comissões Mistas. 
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388/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que, para os fins do disposto no art. 13 da Resolução n° 1, de 2002-CN, foi encaminhado à 
Excelentíssima Senhora Presidente da República o Projeto de Lei de Conversão nº 14, de 2013 (Medida 
Provisória nº 608, de 2013), aprovado pelo Senado Federal, em sessão realizada no dia 18 de junho do 
corrente ano, que "Dispõe sobre crédito presumido apurado com base em créditos decorrentes de 
diferenças temporárias oriundos de provisões para créditos de liquidação duvidosa nas condições que 
estabelece e dispõe sobre os títulos de crédito e instrumentos emitidos por instituições financeiras e 
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, para composição de seu 
patrimônio de referência, e altera a Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010". 

386/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Encaminha, nos termos do § 8° do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, o processado da Medida Provisória n° 611, de 2013, que "Abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios das Comunicações, do Desenvolvimento Agrário, da Defesa e 
da Integração Nacional, no valor de R$ 3.969.200.000,00, para os fins que especifica". À Medida foram 
oferecidas 15 emendas e a Comissão Mista emitiu o Parecer n° 23, de 2013-CN, que conclui pela 
aprovação da matéria. 

385/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Encaminha o processado da Medida Provisória nº 607, de 2013, em atenção ao Ofício n° 
1044/SGM/P/2013, do Presidente da Câmara dos Deputados, e considerando o teor do Ofício n° 
011/MPV 607/2013, assinado pelo Senador Eduardo Amorim e pelo Deputado Assis Carvalho, 
Presidente da Comissão Mista e Relator da Medida Provisória n° 607. 

384/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que está cancelada a sessão conjunta do Congresso Nacional convocada para hoje, quarta-
feira, às doze horas, em virtude da realização de sessão extraordinária da Câmara dos Deputados para 
esta mesma manhã, com oito itens constantes da ordem do dia, no mesmo espaço físico em que 
ocorreria a sessão conjunta. 

383/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que, a Senhora Presidente da República adotou, no dia 5 de junho de 2013, e publicou, no 
Diário Oficial da União do dia 6 de junho de 2013, a Medida Provisória n° 618, de 2013, que "Altera a Lei 
nº 10.552, de 13 de novembro de 2002, para dispor sobre a concessão de garantia da União a entidades 
controladas indiretamente pelos entes da Federação; autoriza o aumento do capital social da VALEC - 
Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.; autoriza a União a renegociar condições financeiras e 
contratuais das operações de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - 
BNDES que menciona; altera o cálculo da receita líquida real dos Municípios, para adequação à Lei nº 
10.527, de 8 de agosto de 2002; autoriza a União a conceder crédito ao BNDES, no montante de até R$ 
15.000.000.000,00, em condições financeiras e contratuais que permitam o seu enquadramento como 
instrumento híbrido de capital e dívida ou elemento patrimonial que venha a substituí-lo na formação do 
patrimônio de referência; promove ações de cooperação energética com países da América Latina; e dá 
outras providências". E que, nos termos dos arts. 2° e 3° da Resolução n° 1, de 2002-CN, e do art. 10-A 
do Regimento Comum, fica constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria e 
estabelecido o calendário para a sua tramitação, conforme relação anexa, lida em Sessão do Senado 
Federal. 

382/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que foi lida, na sessão do Senado Federal realizada em 6 de junho do corrente ano, a 
Mensagem nº 46, de 2013-CN (n° 219, de 2013, na origem), da Senhora Presidente da República, 
encaminhando o Projeto de Lei n° 4, de 2013-CN, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, crédito suplementar no valor de R$ 230.000.000,00, 
para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente". 

381/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que recebeu o Ofício nº 24, de 2013-CN (nº 19.032/2013, na origem), que encaminha o 
Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, referente ao primeiro 
quadrimestre de 2013. Nos termos do disposto no art. 120 da Resolução n° 1, de 2006-CN, fica 
estabelecido o anexo calendário para a tramitação da presente matéria. A proposição, publicada no 
Diário do Senado Federal de 7 de junho do corrente ano, vai ao exame da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

380/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que a Senhora Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº 48, 
de 2013-CN (nº 228/2013, na origem), na qual comunica haver vetado parcialmente o Projeto de Lei da 
Câmara dos Deputados nº 102, de 2008 (PL nº 6.046, de 2005, nessa Casa), que “Institui o Dia Nacional 
dos Agentes da Autoridade de Trânsito”. Nos termos do art. 104 do Regimento Comum e da Resolução 
nº 1, de 2012-CN, solicita a indicação de 4 (quatro) membros dessa Casa e, nos termos da Resolução nº 
2, de 2000-CN, a indicação de mais um membro, que deverão integrar a Comissão Mista a ser 
incumbida de relatar o veto. 
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379/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que a Senhora Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº 47, 
de 2013-CN (nº 223/2013, na origem), na qual comunica haver vetado parcialmente o Projeto de Lei de 
Conversão nº 6, de 2013 (MPV nº 593, de 2012), que “Altera as Leis nºs 12.513, de 26 de outubro de 
2011, para ampliar o rol de beneficiários e ofertantes da Bolsa-Formação Estudante, no âmbito do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC; 9.250, de 26 de dezembro 
de 1995, para estabelecer que as bolsas recebidas pelos servidores das redes públicas de educação 
profissional, científica e tecnológica, no âmbito do Pronatec, não caracterizam contraprestação de 
serviços nem vantagem para o doador, para efeito do imposto sobre a renda; 8.212, de 24 de julho de 
1991, para alterar as condições de incidência da contribuição previdenciária sobre planos educacionais e 
bolsas de estudo; e 6.687, de 17 de setembro de 1979, para permitir que a Fundação Joaquim Nabuco 
ofereça bolsas de estudo e pesquisa; dispõe sobre o apoio da União às redes públicas de educação 
básica na aquisição de veículos para o transporte escolar; e permite que os entes federados usem o 
registro de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em ações e projetos 
educacionais”. Nos termos do art. 104 do Regimento Comum e da Resolução nº 1, de 2012-CN, solicita 
a indicação de 4 (quatro) membros dessa Casa e, nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN, a 
indicação de mais um membro, que deverão integrar a Comissão Mista a ser incumbida de relatar o 
veto. 

378/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que a Senhora Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº 44, 
de 2013-CN (nº 222/2013, na origem), na qual comunica haver vetado parcialmente o Projeto de Lei de 
Conversão nº 9, de 2013 (MPV nº 595, de 2012), que “dispõe sobre a exploração direta e indireta pela 
União de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos operadores 
portuários; altera as Leis nºs 5.025, de 10 de junho de 1966, 10.233, de 5 de junho de 2001, 10.683, de 
28 de maio de 2003, 9.719, de 27 de novembro de 1998, e 8.213, de 24 de julho de 1991; revoga as Leis 
nºs 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, e 11.610, de 12 de dezembro de 2007, e dispositivos das Leis nºs 
11.314, de 3 de julho de 2006, e 11.518, de 5 de setembro de 2007; e dá outras providências”. Nos 
termos do art. 104 do Regimento Comum e da Resolução nº 1, de 2012-CN, solicita a indicação de 4 
(quatro) membros dessa Casa e, nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação de mais um 
membro, que deverão integrar a Comissão Mista a ser incumbida de relatar o veto. 

377/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Encaminha, nos termos do § 8° do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional n° 32, o processado da Medida Provisória nº 608, de 2013, que "Dispõe sobre crédito 
presumido apurado com base em créditos decorrentes de diferenças temporárias oriundos de provisões 
para créditos de liquidação duvidosa nas condições que estabelece e dispõe sobre os títulos de crédito e 
instrumentos emitidos por instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil, para composição de seu patrimônio de referência, e altera a Lei n° 12.249, de 
11 de junho de 2010". À Medida foram oferecidas 28 (vinte e oito) emendas e a Comissão Mista emitiu o 
Parecer n° 22, de 20 13-CN, que conclui pelo PLV nº 14, de 2013. 

372/2013-CN Sen. Jorge Viana 
– 1º Vice-

Presidente do SF, 
no exercício da 

Presidência 

Comunica, nos termos do art. 2º do Regimento Comum, que está convocada sessão conjunta do 
Congresso Nacional a realizar-se dia 12/06/2013, quarta-feira, às doze horas, no Plenário da Câmara 
dos Deputados, destinada a leitura de vetos presidenciais e demais expedientes. 

371/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica, nos termos do art. 2º do Regimento Comum, que está convocada sessão conjunta do 
Congresso Nacional a realizar-se dia 12/06/2013, quarta-feira, às doze horas, no Plenário da Câmara 
dos Deputados, destinada a leitura de vetos presidenciais e demais expedientes. 

370/2013-CN Sen. Jorge Viana 
– 1º Vice-

Presidente do SF, 
no exercício da 

Presidência 

Comunica que, nos termos do disposto no·§ 3° do art. 60 da Constituição Federal, combinado com o art. 
85 do Regimento Comum, convoca sessão solene do Congresso Nacional, a realizar-se dia 6 de junho 
do corrente, quinta-feira, às nove horas, no Plenário do Senado Federal, destinada à promulgação da 
Emenda Constitucional n° 73, de 2013, que "Cria os Tribunais Regionais Federais da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª 
Regiões". 

369/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que, nos termos do disposto no· § 3° do art. 60 da Constituição Federal, combinado com o art. 
85 do Regimento Comum, convoca sessão solene do Congresso Nacional, a realizar-se dia 6 de junho 
do corrente, quinta-feira, às nove horas, no Plenário do Senado Federal, destinada à promulgação da 
Emenda Constitucional n° 73, de 2013, que "Cria os Tribunais Regionais Federais da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª 
Regiões". 

368/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Encaminha, nos termos do § 8º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, o processado da Medida Provisória nº 609, de 2013, que "Reduz a zero as 
alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS, da Contribuição para o PIS/PASEP - 
Importação e da COFINS-Importação incidentes sobre a receita decorrente da venda no mercado interno 
e sobre a importação de produtos que compõem a cesta básica, e dá outras providências". À Medida 
foram oferecidas 128 (cento e vinte e oito) emendas e a Comissão Mista emitiu o Parecer nº 21, de 
2013-CN, que conclui pelo PLV nº 15, de 2013. 

367/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que recebeu o Ofício nº 69/PRESI-APO, de 2013, na origem, encaminhando ao Congresso 
Nacional o Relatório de Atividades desenvolvidas pela Autoridade Pública Olímpica (APO), no 2° 
semestre de 2012. Informa ainda que o expediente, publicado no Diário do Senado Federal de 5 de 
junho do corrente, foi autuado como Ofício n° 23/2013-CN, que vai à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização; e Ofício "S" nº 26, de 2013, que vai à Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte (CE) e à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle (CMA). 
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366/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que a Senhora Presidente da República adotou, no dia 31 de maio de 2013, e publicou no 
Diário Oficial da União do mesmo dia, mês e ano, em Edição Extra, a Medida Provisória nº 617, de 2013, 
que "Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social – COFINS incidentes sobre a receita decorrente da prestação de 
serviços de transporte coletivo de passageiros nas modalidades que menciona". E que, nos termos dos 
arts 2° e 3° da Resolução n° 1, de 2002-CN, e do art. 10-A do Regimento Comum, fica constituída a 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria e estabelecido o calendário para a sua 
tramitação, conforme relação anexa, lida em Sessão do Senado Federal. 

365/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que a Senhora Presidente da República adotou, em 31 de maio de 2013, e publicou no 
mesmo dia, mês e ano, em Edição Extra, a Medida Provisória nº 616, de 2013, que "Abre crédito 
extraordinário, em favor de Operações Oficiais de Crédito, no valor de R$ 2.932.125.346,00 para o fim 
que especifica". E, nos termos do disposto no § 6º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, a matéria 
foi encaminhada à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, onde poderá 
receber emendas. 

364/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica o término do prazo estabelecido no § 2° do art. 11 da Resolução n° 1, de 2002-CN, em 3 de 
junho do corrente, para apresentação de Projeto de Decreto Legislativo regulando as relações jurídicas 
decorrentes da Medida Provisória nº 587, de 2012, convertida no Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 
2013, e cujo prazo integral de vigência expirou em 21 de abril de 2013. 

363/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que, nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002 (CN), expirou, no 
dia 3 de junho do corrente ano, o prazo integral de vigência da Medida Provisória n° 605, de 23 de 
janeiro de 2013, que "Altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, na parte em que cria a Conta de 
Desenvolvimento Energético e estabelece seus objetivos". 

361/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que, nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução n° 1, de 2002 (CN), expirou, no 
dia 3 de junho do corrente ano, o prazo integral de vigência da Medida Provisória nº 604, de 18 de 
janeiro de 2013, que "Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e 
da Integração Nacional, no valor de R$ 361.368.057,00, para os fins que especifica". 

359/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que, nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002 (CN), expirou, no 
dia 3 de junho do corrente ano, o prazo integral de vigência da Medida Provisória nº 603, de 18 de 
janeiro de 2013, que "Altera a Medida Provisória nº 587, de 9 de novembro de 2012, que autoriza para a 
safra 2011/2012 o pagamento de valor adicional ao Benefício Garantia-Safra, de que trata a Lei nº 
10.420, de 10 de abril de 2002; amplia para o ano de 2012 o Auxílio Emergencial Financeiro, de que 
trata a Lei nº 10.954, de 29 de setembro de 2004; e estabelece medidas para aquisição de milho em 
grãos para o atendimento ao Programa de Venda Balcão aos pequenos criadores situados nos 
Municípios da área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene". 

357/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que, nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002 (CN), expirou, no 
dia 3 de junho do corrente ano, o prazo integral de vigência da Medida Provisória nº 601, de 28 de 
dezembro de 2012, que "Altera as Leis nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, para prorrogar o Regime 
Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras - Reintegra, e para 
desonerar a folha de pagamentos dos setores da construção civil e varejista; nº 11.774, de 17 de 
setembro de 2008, que reduz as alíquotas das contribuições de que tratam os incisos I e III do caput do 
art.22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; n° 10.931, de 2 de agosto de 2004, que dispõe sobre o 
patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias; n° 12.431, de 24 de junho de 2011; e nº 9.718, de 
27 de novembro de 1998, para permitir às pessoas jurídicas da rede de arrecadação de receitas federais 
deduzir o valor da remuneração dos serviços de arrecadação da base de cálculo da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - Cofins; e dá outras providências". 

355/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que ,nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002 (CN), expirou, no 
dia 3 de junho do corrente ano, o prazo integral de vigência da Medida Provisória n° 599, de 27 de 
dezembro de 2012, que "Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, com o objetivo de compensar perdas de arrecadação decorrentes da 
redução das alíquotas nas operações e prestações interestaduais relativas ao Imposto sobre Operações 
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, institui o Fundo de Desenvolvimento Regional e dá outras 
providências". 

353/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que, nos termos do parágrafo único do art 14, da Resolução nº 1, de 2002 (CN), expirou, no 
dia 3 de junho do corrente ano, o prazo integral de vigência da Medida Provisória nº 598, de 27 de 
dezembro de 2012, que "Abre crédito extraordinário, em favor de diversos órgãos e empresas estatais, 
para os fins que especifica". 

351/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que recebeu do Presidente do Tribunal de Contas da União o Aviso n° 13, de 2013-CN (nº 
1059-GP/TCU, na origem), encaminhando ao Congresso Nacional, nos termos do § 4° do art. 71 da 
Constituição Federal, o Relatório das Atividades do Tribunal de Contas da União, referente ao primeiro 
trimestre de 2013. 

350/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que recebeu da Excelentíssima Senhora Presidente da República, nos termos do art. 113 da 
Lei nº 12.708, de 17 de agosto de 2012, a Mensagem nº 43, de 2013-CN (n° 214/2013, na origem), que 
encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Avaliação do cumprimento da meta do superávit 
primário, referente ao primeiro quadrimestre de 2013 . 

349/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que recebeu da Excelentíssima Senhora Presidente da República, nos termos do art. 15 da 
Lei nº 12.593 de 18 de janeiro de 2012, a Mensagem nº 42, de 2013-CN (n° 213/2013, na origem), que 
encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Avaliação do Plano Plurianual para o período 
2012/2015, ano base 2012. 

Terça-feira 02    49Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 



  

Nº do 
Ofício Destinatário Assunto 

348/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que recebeu do Presidente do Tribunal de Contas da União, o Aviso n° 12, de 2013-CN (nº 
629-SesesTCU-Plenário/2013, na origem), que "Encaminha ao Congresso Nacional, conforme dispõe o 
art. 71, inciso I, da Constituição Federal, o Relatório e sua síntese sobre as Contas da Presidente da 
República referentes ao exercício de 2012, acompanhados das Declarações de Voto dos Ministros e do 
Parecer Prévio conclusivo", acompanhado das Contas do Governo Federal (Mensagem n° 25/2013-CN - 
n° 117, de 2013, na origem), e dos seguintes Órgãos: Tribunal Superior do Trabalho (Ofício nº 12, de 
2013-CN – nº 117, de 2013, na origem); Conselho Nacional de Justiça (Ofício nº 13, de 20 13-CN – nº 
68, de 2013, na origem);  Superior Tribunal Militar (Ofício nº 14, de 2013-CN - n° 104, de 2013, na 
origem); e Superior Tribunal de Justiça (Oficio n° 15, de 2013-CN - n° 302, de 2013, na origem). 

347/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que esta Presidência recebeu os Relatórios de Gestão Fiscal, referentes ao primeiro 
quadrimestre de 2013, dos seguintes Órgãos:  
- Governo Federal: Mensagem nº 41, de 2013-CN (nº  211/2013, na origem);  
- Tribunal de Contas da União: Aviso nº 14, de 2013-CN (nº 1.080/2013, na origem); 
- Ministério Público da União e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios: Ofício nº 18, de 2013-
CN (nº 719/2013, na origem); 
- Câmara dos Deputados: Ofício nº 19, de 2013-CN (nº 1.301/2013, na origem); 
- Conselho Nacional de Justiça: Ofício nº 20, de 2013-CN (nº 111/2013, na origem): 
- Tribunal Superior do Trabalho: Ofício nº 21, de 2013-CN (nº 280/2013, na origem); e 
- Conselho da Justiça Federal: Ofício nº 22, de 2013-CN (nº 2.631/2013, na origem). 
As proposições, publicadas no DSF de 04/06/2013, vão ao exame da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

346/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que, expirou, no dia 16/05/2013, o prazo integral de vigência da Medida Provisória nº 596, de 
2012, que “Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e da 
Integração Nacional, no valor de R$ 573.330.080,00, para os fins que especifica”. 

344/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002 (CN), expirou, no 
dia 12/05/2013, o prazo integral de vigência da Medida Provisória nº 592, de 3 de dezembro de 2012, 
que “Modifica as Leis nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para 
determinar novas regras de distribuição entre os entes da Federação dos royalties e da participação 
especial decorrentes da exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos sob o 
regime de concessão, e para disciplinar a destinação dos recursos do Fundo Social”. 

342/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002 (CN), expirou, no 
dia 09/05/2013, o prazo integral de vigência da Medida Provisória nº 591, de 29 de novembro de 2012, 
que “Altera a Medida Provisória nº 579, de 11 de setembro de 2012, que dispõe sobre as concessões de 
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais, e sobre 
a modicidade tarifária”. 

340/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que esta Presidência recebeu do Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES o Ofício nº 17, de 2013 (nº 330/2013-BNDES GP, na origem), que 
encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 1º, § 6º, da Lei nº 11.948, de 16 de junho de 
2009, e do art. 1º, § 8º, da Lei nº 12.453, de 21 de julho de 2011, o Relatório Gerencial Trimestral do 
BNDES referente ao primeiro trimestre de 2013. A matéria publicada no DSF de 24/05/2013 vai ao 
exame da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

339/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que a Senhora Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº 34, 
de 2013-CN (nº 189/2013, na origem), na qual comunica haver vetado parcialmente o Projeto de Lei de 
Conversão nº 5, de 2013 (MPV nº 594, de 2012), que “Altera a Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 
2009, quanto à autorização para concessão de subvenção econômica em operações de financiamento 
destinadas a aquisição e produção de bens de capital e a inovação tecnológica e em projetos de 
infraestrutura logística direcionados a obras de rodovias e ferrovias objeto de concessão pelo Governo 
federal; altera a Lei nº 11.529, de 22 de outubro de 2007, quanto à concessão de subvenção econômica 
em operações destinadas a financiamentos a diferentes setores da economia; altera a Lei nº 12.409, de 
25 de maio de 2011, quanto à concessão de subvenção econômica em financiamentos destinados a 
beneficiários localizados em Municípios atingidos por desastres naturais; altera as Leis nºs 12.487, de 15 
de setembro de 2011, 9.718, de 27 de novembro de 1998, e 11.491, de 20 de julho e 2007; prorroga os 
prazos previstos nas Leis nºs 12.249, de 11 de junho de 2010, e 11.941, de 27 de maio de 2009”. Nos 
termos do art. 104 do Regimento Comum e da Resolução nº 1, de 2012-CN, solicita a indicação de 4 
(quatro) membros dessa Casa e, nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação de mais um 
membro, que deverão integrar a Comissão Mista a ser incumbida de relatar o veto. 

338/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que esta Presidência recebeu da Excelentíssima Senhora Presidente da República, nos 
termos do art. 49 da Lei 12.708, de 17 de agosto de 2012, a Mensagem 37, de 2013-CN (nº 199/2013, 
na origem), que encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas, 
referente ao 2º bimestre de 2013. A matéria publicada no DSF de 24/05/2013 vai à Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 
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337/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que a Senhora Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº 32, 
de 2013-CN (nº 182/2013, na origem), na qual comunica haver vetado parcialmente o Projeto de Lei de 
Conversão nº 4, de 2013 (MPV nº 589, de 2012), que “Dispõe sobre o parcelamento de débitos com a 
Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios; altera as Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 1991, 9.715, de 25 de novembro de 
1998, 11.828, de 20 de novembro de 2008, 10.522, de 19 de julho de 2002, 10.222, de 9 de maio de 
2001, 12.249, de 11 de junho de 2010, 11.110, de 25 de abril de 2005, 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - 
Código de Processo Civil, 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 6.385, de 7 de dezembro de 1976, 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973, e 9.514, de 20 de novembro de 1997; e revoga dispositivo da Lei nº 
12.703, de 7 de agosto de 2012”. Nos termos do art. 104 do Regimento Comum e da Resolução nº 1, de 
2012-CN, solicita a indicação de 4 (quatro) membros dessa Casa e, nos termos da Resolução nº 2, de 
2000-CN, a indicação de mais um membro, que deverão integrar a Comissão Mista a ser incumbida de 
relatar o veto. 

336/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que esta Presidência autuou, por solicitação do Presidente da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização, o Aviso do Congresso Nacional nº 11, de 2013 (nº 1.024-GP-TCU-
Plenário, na origem) do Presidente do Tribunal de Contas da União, encaminhando em cumprimento ao 
disposto no art. 98, § 6º, da Lei nº 12.708, de 17 de agosto de 2012 (LDO) 2013), a atualização das 
informações enviadas ao Congresso Nacional por meio do Aviso nº 1387-Seses-TCU-Plenário, de 30 de 
outubro de 2012, relativas às obras com indícios de irregularidades graves. A matéria publicada em 
avulsos e no DSF de 23/05/2013, retorna à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização. 

335/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que foi lida, na sessão do Senado Federal realizada em 23/05/2013, a Mensagem nº 38, de 
2013-CN (nº 202/2013, na origem), da Senhora Presidente da Republica, encaminhando o Projeto de Lei 
nº 3, de 2013-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação e de 
Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de R$ 3.861.105.929,00, para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”. A matéria, publicada no DSF de 24/05/2013, vai à 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

334/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que a Senhora Presidente da Republica adotou, em 17 de maio de 2013, e publicou no dia 20 
do mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº 615, de 2013, que "Autoriza o pagamento de subvenção 
econômica aos produtores da safra 2011/2012 de cana-de-açúcar e de etanol da região Nordeste e o 
financiamento da renovação e implantação de canaviais com equalização da taxa de juros; dispõe sobre 
os arranjos de pagamento e as instituições de pagamento integrantes do Sistema de Pagamentos 
Brasileiro - SPB; altera a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, para autorizar a União a emitir, sob a 
forma de colocação direta, em favor da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, títulos da dívida 
pública mobiliária federal; e dá outras providências". Nos termos dos arts. 2° e 3° da Resolução nº 1, de 
2002-CN, da Resolução n° 1, de 2012-CN, e do art. 10-A do Regimento Comum, fica constituída a 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria e estabelecido o calendário para a sua 
tramitação. 

333/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que a Senhora Presidente da República encaminhou ao Senado Federal a Mensagem nº 33, 
de 2013-CN (nº 188/2013, na origem), na qual comunica haver vetado parcialmente o Projeto de Lei da 
Câmara nº 26, de 2012 (PL nº 7.528, de 2006, nessa Casa), que “Dispõe sobre o conflito de interesses 
no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo federal e impedimentos posteriores ao exercício 
do cargo ou emprego; e revoga dispositivos da Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000, e das Medidas 
Provisórias nºs 2.216-37, de 31 de agosto de 2001, e 2.225-45, de 4 de setembro de 2001”. Nos termos 
do art. 104 do Regimento Comum e da Resolução nº 1, de 2012-CN, solicita a indicação de 4 (quatro) 
membros dessa Casa e, nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação de mais um membro, 
que deverão integrar a Comissão Mista a ser incumbida de relatar o veto. 

332/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que esta Presidência recebeu do Presidente do Tribunal de Contas da União o Aviso nº 
1.012-GP/TCU, de 2013, na origem, comunicando o recebimento dos ofícios do Presidente do 
Congresso Nacional, encaminhando àquela corte de contas os relatórios de Contas Públicas referentes 
ao exercício de 2012. A matéria será publicada no DSF de 10/05/2013. 

331/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica o término do prazo estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN, em 
25/05/2013, para apresentação de projeto de decreto legislativo regulando as relações jurídicas 
decorrentes da Medida Provisória nº 586, de 2012, convertida no Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 
2013, e conseqüente extinção da Comissão Mista destinada à apreciação da matéria, nos termos do § 
3º do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN. 

330/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Encaminha nos termos do § 8º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, o processado da Medida Provisória nº 607, de 2013, que “Altera a Lei nº 10.836, de 
9 de janeiro de 2004, para modificar o Benefício para Superação da Extrema Pobreza”. A Comissão 
Mista aprovou o Parecer nº 19, de 2013-CN, que conclui pela prejudicialidade da matéria, bem como das 
emendas a ela apresentadas. 
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Nº do 
Ofício Destinatário Assunto 

329/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que, para os fins do disposto no art. 13 da Resolução nº 1, de 2002-CN, foi encaminhado à 
Excelentíssima Senhora Presidente da República o Projeto de Lei de Conversão nº 10, de 2013 (Medida 
Provisória nº 600, de 2012), aprovado pelo Senado Federal, em sessão realizada no dia 28/05/2013, que 
“Altera as Leis nºs 12.409, de 25 de maio de 2011, 12.793, de 2 de abril de 2013, que dispõe sobre o 
Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste – FDCO, constitui fonte adicional de recursos para 
ampliação de limites operacionais da Caixa Econômica Federal, 12.462, de 4 de agosto de 2011, 5.862, 
de 12 de dezembro de 1972, 8.399, de 7 de janeiro de 1992, 12.096, de 24 de novembro de 2009, 
12.663, de 5 de junho de 2012, 11.314, de 3 de julho de 2006, 12.487, de 15 de setembro de 2011, e 
11.941, de 27 de maio de 2009; altera os prazos constantes da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e 
altera a Medida Provisória nº 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, e o Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de 
junho de 1941; e dá outras providências”. 

327/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que, para os fins do disposto no art. 13 da Resolução nº 1, de 2002-CN, foi encaminhado à 
Excelentíssima Senhora Presidente da República o Projeto de Lei de Conversão nº 7, de 2013 (Medida 
Provisória nº 597, de 2012), aprovado pelo Senado Federal, em sessão realizada no dia 28/05/2013, que 
“Altera dispositivos das Leis n°s 10.101, de 19 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a participação 
dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa, e 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que altera 
a legislação do imposto de renda das pessoas físicas”. 

325/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica de conformidade com o Ato Conjunto nº 3, de 2013, dos Presidentes do Senado Federal e da 
Câmara dos Deputados, que fica prorrogado por 60 (sessenta) dias o prazo para a conclusão dos 
trabalhos da Comissão Mista criada pelo Ato Conjunto nº 1, de 2013, destinada a elaborar proposta de 
reforma do Regimento Comum do Congresso Nacional. 

324/2013-CN Dep. Henrique 
Eduardo Alves – 

Presidente da CD 

Comunica que esta Presidência designou, de conformidade com o Ato Conjunto nº 4, de 2013, dos 
Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, o Deputado Eduardo Barbosa, em 
substituição ao Deputado Carlos Sampaio, para integrar a Comissão Mista destinada a consolidar a 
legislação federal e a regulamentar dispositivos da Constituição Federal, criada pelo Ato Conjunto nº 2, 
de 2013. 
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B.1 – Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização – CMO 

 
 

Resenha 
01 a 30/06/2013 

 
Reuniões Realizadas 

Tipo de reunião Quantidade 

Eleição  - 

Não deliberativas - 

Ordinárias (ROR) 3 

Extraordinárias (REX) - 

Audiências Públicas (RAP) 1 

Conjuntas de Audiência Pública (RCAP) - 

Seminários Regionais (SREG) - 

Total 4 

 
 

Comitês Permanentes e Colegiados 
Nomes Reuniões Relatórios 

Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária 
(CFIS) - - 

Comitê de Avaliação da Receita (CAR) - - 

Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com 
Indícios de Irregularidade Graves (COI) - - 

Comitê de Exame da Admissibilidade de Emendas (CAE) - - 

Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com assento na 
CMO (CRLP) 5 - 

Colegiado de Coordenadores de Bancadas Estaduais (CCBE) - - 

TOTAL 5 - 
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Proposições em Tramitação 

Proposições Recebidas

Tramitação encerrada na CMO 

Apreciadas Retiradas
Encaminhadas ao CN sem apreciação 

PLN - Art.106 da 
Res nº1/2006-CN 

PLN -Urgência 
Plenário CN 

MP - Término prazo 
regimental 

 Projetos de Lei CN  (PLN)   1    

 Medidas Provisórias  (MP) – Crédito Extraordinário 1 1    3 

 Avisos CN (AVN) 5      
    - Obras  e Serviços com Indícios de Irregularidades  

  Graves apontados pelo  TCU       

    -  Prestação de Contas       

    -  Parecer Prévio do Governo  Federal 1      

    -  Outras Matérias 4      

 Mensagens CN  (MCN) 5      

    -  Prestação de Contas       

    - Relatório de Avaliação do PPA 1      

    - Outras Matérias 4      

 Ofícios CN (OFN) 8      

    -  Prestação de Contas       

    -  Outras Matérias 8      

 Projetos de Decreto Legislativo CN  (PDN) 1      

 Proposições  SF       

 Requerimentos CMO  (RCMO) 4 4     

 Emendas 62 15     

TOTAL 86 20 1   3 
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Resenha Consolidada 
02/02/2013 a 30/06/2013 

 
 

Reuniões Realizadas 
Tipo de reunião Quantidade 

Instalação (INST) 4 

Não Deliberativas 1 

Ordinárias (ROR) 6 

Extraordinárias (REX) - 

Audiências Públicas (RAP) 2 

Conjuntas de Audiência Pública (RCAP) 1 

Seminários Regionais (SREG) - 

Total 14 

 
 

Comitês Permanentes e Colegiados 
Nomes Reuniões Relatórios 

Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária 
(CFIS) - - 

Comitê de Avaliação da Receita (CAR) - - 

Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com 
Indícios de Irregularidade Graves (COI) - - 

Comitê de Exame da Admissibilidade de Emendas (CAE) - - 

Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com assento na 
CMO (CRLP) 10 - 

Colegiado de Coordenadores de Bancadas Estaduais (CCBE) - - 

TOTAL 10 - 
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Proposições Apreciadas 

Proposições Recebidas

Tramitação encerrada na CMO 

Apreciadas Retiradas
Encaminhadas ao CN sem apreciação 

PLN - Art.106 da 
Res nº1/2006-CN 

PLN -Urgência 
Plenário CN 

MP - Término prazo 
regimental 

 Projetos de Lei CN  (PLN) 59 13 1 42 1  

 Medidas Provisórias  (MP) – Crédito Extraordinário 15 8    6 

 Avisos CN (AVN) 82 13     

    - Obras  e Serviços com Indícios de Irregularidades   
  Graves apontados pelo  TCU 16 13     

    -  Prestação de Contas 3      

    -  Parecer Prévio do Governo  Federal 4      

    -  Outras Matérias 59      

 Mensagens CN  (MCN) 67      

    -  Prestação de Contas 9      

    - Relatório de Avaliação do PPA 4      

    - Outras Matérias 54      

 Ofícios CN (OFN) 156      

    -  Prestação de Contas 34      

    -  Outras Matérias 122      

 Projetos de Decreto Legislativo CN  (PDN) 3      

 Proposições  SF 4      

 Requerimentos CMO  (RCMO) 12 8 2(prejud)    

 Emendas 13080 12768  158   

TOTAL 13478 12810 3 200 1 6 
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Resultados das Reuniões 
01 a 30/06/2013 

 
 

 

 

 

3ª Reunião Ordinária 
convocada para 04/06/2013, às 14h30min 

(Iniciada às 14h44min e encerrada às 16h19min) 
  

                                                                          Pauta nº 8/2013 
  

ABERTURA 
 

      Os trabalhos foram abertos pelo Presidente, Senador Lobão Filho (PMDB/MA). 
 

               - Apreciação das Atas das seguintes Reuniões: 
 20ª Reunião Ordinária, realizada no dia 18/12/2012;                                                 
10ª Reunião Extraordinária, realizada nos dias 19 e 20/12/2012; 
1ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 19 e 20/03/2013; 
Reunião de Instalação e Eleição da Mesa Diretora da CMO, realizada em 26/3/2013; 
Reunião de Eleição da Mesa Diretora da CMO, realizada nos dias 02 e 03/04/2013; 
Reunião de Eleição da Mesa Diretora da CMO, realizada no dia 10/04/2013; 
Reunião de Eleição da Mesa Diretora da CMO, realizada nos dias 16 e 17/04/2013; 
1ª Reunião não Deliberativa, realizada nos dias 23 e 24/04/2013; 
2ª Reunião não Deliberativa, realizada nos dias 7, 9 e 14/05/2013; 
2ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 14, 15, 21, 22 e 28/05/2013; 
1ª Reunião Conjunta de Audiência Pública, realizada no dia 21/05/2013; e 
1ª Reunião de Audiência Pública, realizada no dia 28/05/2013. 

        Resultado: por consenso, foi dispensada a leitura das Atas que, em votação, foram aprovadas por unanimidade.             
  

AVISO 
   
O Presidente comunicou o prazo para apresentação de Emendas ao Relatório Preliminar ao Projeto de Lei Nº 2/2013-CN, 

que “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2014 e dá outras providências” (PLDO/2014): 
dias 05, 06 e 07 de junho de 2013. 

  
EXPEDIENTE 

   
         Conforme decidido na 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 17 de abril de 2008, ficou dispensada leitura dos 
expedientes. O Presidente determinou ao Departamento de Taquigrafia a inclusão dos expedientes nas notas taquigráficas da 
reunião. Informou que a lista com os expedientes foi encaminhada, pelo correio eletrônico, aos membros e Lideranças Partidárias 
nesta data. 
  

I) CORRESPONDÊNCIA INTERNA RECEBIDA: 
  
1) Ofício nº 1/2013, de 29 de janeiro, do Deputado Jean Wyllys (PSOL/RJ), solicitando que seja submetido ao Relator Geral do 
Orçamento, Senador Romero Jucá, a possibilidade de alteração de emenda de sua autoria. 
2) Of. nº 004/2013 – Bloco, de 30 de janeiro, do Deputado Lincoln Portela, Líder do Bloco Parlamentar 
PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB, solicitando a indicação do Deputado João Maia (PR/RN) para a Relatoria da Medida Provisória 
nº 598/2012-CN. 
3) Ofício nº 006/2013, de 04 de fevereiro, do Deputado Renato Molling,  solicitando que seja submetido ao Relator Geral do 
Orçamento, Senador Romero Jucá,  a possibilidade de alteração de emenda da Bancada do Rio Grande do Sul. 
4) Ofício nº 001/13-GAB 429, de 05 de fevereiro, do Deputado Saraiva Felipe PMDB/MG, solicitando a alteração da Emenda Individual 
nº 3351.0019, de sua autoria, apresentada ao Projeto de Lei nº 24/2012-CN (PLOA/2013). 
5) OF.B/012/13, de 20 de fevereiro, do Deputado Beto Albuquerque, Líder do PSB,  sugerindo a indicação do Deputado Márcio França 
(PSB/SP) para a Relatoria da Medida Provisória nº 604/2013-CN. 
6) OF. LV Nº 005/2013, de 26 de fevereiro, do Deputado Lael Varella,  solicitando ao Relator Geral do Orçamento, Senador Romero 
Jucá,  a  alteração da Emenda nº 1371.0016, de sua autoria, apresentada ao Projeto de Lei nº 24/2012-CN (PLOA/2013). 
7) Ofício Coord.Banc/MS/001/2013, de 20 de março, do Senador Waldemir Moka, Coordenador de Bancada do Estado de Mato 
Grosso do Sul, solicitando retificação dos dados da emenda nº 7113.0003, de autoria daquela Bancada, contidos no Relatório da CMO 
ao Projeto de Lei nº 24/2012-CN (PLOA para 2013). 

Reunião realizada em 4 de junho de 2013 (Deliberativa Ordinária) 
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8) Ata de reunião da Bancada do Estado do Amapá, realizada em 23 de fevereiro de 2013, enviada à CMO em 04/04/2013, informando 
a reeleição do Deputado Evandro Milhomen como Coordenador daquela Bancada. 
9) OF. CN Nº 237/2013, de 10 de abril, do Presidente do Congresso Nacional, Senador Renan Calheiros, em resposta à consulta 
formulada pela Presidente em exercício da CMO, Deputada Rose de Freitas, informando que o suplente goza de todas as 
prerrogativas constitucionais deferidas ao titular do mandato legislativo. 
10) OGCC 060/13, de 25 de abril, do Deputado Claudio Cajado (DEM/BA), solicitando sua indicação e dos demais membros desta 
Comissão para acompanhar a elaboração do parecer e relatório final da proposta de reforma do Regimento Comum do Congresso 
Nacional, junto à Comissão Mista Especial do Congresso Nacional, presidida pelo Deputado Cândido Vaccarezza, conforme ofício 
enviado pela Deputada Rose de Freitas no exercício da Presidência da CMO. 
11) OF/GAB/I/Nº 463, de 25 de abril de 2013, do Deputado Eduardo Cunha, Líder do PMDB, solicitando crachá desta Comissão. 
12) Ofício Nº 052/13-PROPA, de 22 de maio, do Deputado Claudio Cajado (DEM/BA), solicitando o adiamento da discussão e votação 
do Projeto de Lei nº 01/2013-CN, diante do falecimento do Vereador Jair Felisbino da Silva, de sua cidade, em Dias D’Ávila/BA, onde 
participará do sepultamento. 
13) Of. nº 100/2013/CMA, de 22 de maio, do Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle do Senado Federal, Senador Blairo Maggi, comunicando que aquela Comissão aprovou na 13ª Reunião Extraordinária, 
realizada em 21/05/2013, parecer sobre o Aviso nº 24/2012-CMA, pela informação, entre outras providências, à esta Comissão, para 
que se tenha especial atenção sobre o andamento das obras da Copa do Mundo de 2014. 
14) Ofício nº 060/2013, de 03 de junho, do Senador Antonio Carlos Valadares (PSB/SE), solicitando apresentação de Errata à 
LOA/2013, em virtude da necessidade de alteração da Emenda de nº 2246.0008, de sua autoria.  
15) OF.Nº 125/2013-BLUFOR, de 04 de junho, do Senador Gim, Líder do Bloco Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC, solicitando 
providências para retificar informação contida na Ordem do Dia do Congresso Nacional, onde consta o nome do Senador Eduardo 
Amorim como Coordenador do Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária – CFIS. 

  
- Expedientes encaminhando justificativas de faltas às reuniões da Comissão DEFERIDOS pelo Presidente: 
1) Ofício nº 332/2012-GSBL, de 21 de novembro, do Senador Benedito de Lira (PP/AL), justificando ausência no dia 20 de 
novembro. 
2) Ofício nº 154D-12/CD.GAB-15, de 22 de novembro de 2012, do Deputado Vanderlei Siraque (PT/SP), justificando 
ausência no período de 23 a 28 de novembro. 
3) Ofício nº 336/2012-GSBL, de 27 de novembro, do Senador Benedito de Lira (PP/AL), justificando ausência nos dias 27 e 
28 de novembro. 
4) OF. nº 11/2013-GSBL, de 20 de fevereiro, do Senador Benedito de Lira (PP/AL), justificando ausência nos dias 22 de 
novembro e 4, 11 e 18 de dezembro de 2012. 
5) OF/GAB. CB./Nº 008/2013, de 15 de março, da Deputada Cida Borghetti (PP/PR), justificando ausência no período de 15 
a 25 de março de 2013. 
6) OFÍCIO/GDGP/Nº 38, de 02 de abril, do Gabinete da Deputada Gorete Pereira (PR/CE), justificando ausência no período 
de 03 a 07 de abril de 2013. 
7) Of. 019/13 – GAB/908, de 05 de abril, do Deputado José Rocha (PR/BA), justificando ausência no período de 08 a 15 de 
abril de 2013. 
8) Ofício nº 014/2013, de 16 de abril, do Deputado Sandro Alex (PPS/PR), justificando ausência nos dias 09 e 10 de abril de 
2013. 
9) Of. 032/13 – GAB/908, de 26 de abril, do Deputado José Rocha (PR/BA), justificando ausência no período de 28 de abril a 
02 de maio de 2013. 
10) Ofício Nº 133/2013-BSB, de 02 de maio, do Deputado Marçal Filho (PMDB/MS), justificando ausência no período de 07 a 
09 de maio de 2013. 
11) Ofício 005 I - ZPT, de 06 de maio, do Gabinete do Deputado Zezéu Ribeiro (PT/BA), justificando ausência no período de 
04 a 12 de maio de 2013. 
12) Ofício nº 92/2013, de 14 de maio, do Deputado Ruy Carneiro (PSDB/PB), justificando ausência no período de 14 a 17 de 
maio de 2013. 
13) Ofício nº 0380/2013-GSICAS, de 17 de maio, do Senador Ivo Cassol (PP/RO), justificando ausência no período de 18 a 
27 de maio de 2013. 

14) OF. Nº 017/13-PN-CD, de 20 de maio, do Deputado Pedro Novais (PMDB/MA), justificando ausência no  dia 07 de maio de 2013. 
15) OFÍCIO/GDGP/Nº 87, de 24 de maio, do Gabinete da Deputada Gorete Pereira (PR/CE), justificando ausência no  dia 22 de maio 
de 2013. 

- Expediente encaminhado pelo Presidente do Congresso Nacional informando abertura do prazo para interposição de 
recurso a Avisos do Congresso Nacional: 
1) Ofício nº 78-CN, de 19 de fevereiro, aos Avisos nºs  2, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, e 24/2012-CN; e Aviso nº 11/2011-CN. 

- Expedientes encaminhados pelo Presidente do Congresso Nacional informando término do prazo para interposição de 
recurso a Avisos do Congresso Nacional: 
1) Ofício nº 79-CN, de 19 de fevereiro, aos Avisos nºs 11/2011-CN e 2, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, e 24/2012-CN. 
2) Ofício nº 82-CN, de 19 de fevereiro, ao Aviso nº 22/2012-CN. 
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- Expediente indicando membro para composição dos Comitês Permanentes conforme estabelece o art. 18 § 1° da Resolução 
1/2006-CN: 
1) Ofício Líder nº 167/2013, de 29 de maio, do Deputado André Moura, Líder do PSC, indicando o Deputado Ricardo Arruda (PSC/PR). 
  
- Expedientes com indicações para integrar o Comitê Permanente de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução 
Orçamentária (CFIS): 
1) Of. N° 192, de 18 de abril de 2013, do Deputado Arthur Lira, Líder do PP, indicando o Deputado Carlos Magno (PP/RO). 
2) OF nº 447/GAB-LidPT, de 21 de maio de 2013, do Deputado José Guimarães, Líder da Bancada do PT na Câmara, indicando a 
Deputada Iriny Lopes (PT/ES). 
3) OF.Nº 121/2013-BLUFOR, de 28 de maio, do Senador Gim, Líder do Bloco Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC, indicando o 
Senador João Vicente Claudino (PTB/PI). 
4) Ofício GSRR nº 00102/2013, de 03 de junho, do Senador Randolfe Rodrigues, Líder do PSOL, indicando o próprio nome. 
  
- Expedientes com indicações para integrar o Comitê Permanente de Avaliação da Receita (CAR): 
 1) Of. N° 195, de 18 de abril de 2013, do Deputado Arthur Lira, Líder do PP, indicando o Deputado Dilceu Sperafico (PP/PR). 
2) OF nº 447/GAB-LidPT, de 21 de maio de 2013, do Deputado José Guimarães, Líder da Bancada do PT na Câmara, indicando o 
Deputado Ricardo Berzoini (PT/SP). 
3) OF.B/088/13, de 28 de maio de 2013, do Deputado Beto Albuquerque, Líder do PSB, indicando o Deputado Severino Ninho 
(PSB/PE). 

4) Ofício GSRR nº 00102/2013, de 03 de junho, do Senador Randolfe Rodrigues, Líder do PSOL, indicando o próprio nome. 
  

- Expedientes com indicações para integrar o Comitê Permanente de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com 
Indícios de Irregularidades Graves (COI): 
 1) Of. N° 194, de 18 de abril de 2013, do Deputado Arthur Lira, Líder do PP, indicando o Deputado Roberto Britto (PP/BA). 
2) OF nº 447/GAB-LidPT, de 21 de maio de 2013, do Deputado José Guimarães, Líder da Bancada do PT na Câmara, indicando os 
Deputados Afonso Florence (PT/BA) para Coordenador e José Airton Cirilo (PT/CE) para membro. 
3) Ofício GSRR nº 00102/2013, de 03 de junho, do Senador Randolfe Rodrigues, Líder do PSOL, indicando o próprio nome. 
  
- Expedientes com indicações para integrar o Comitê Permanente de Exame da Admissibilidade de Emendas (CAE): 
1) OF.Nº 079/2013-BLUFOR, de 09 de abril, do Senador Gim, Líder do Bloco Parlamentar União e Força (PTB/PR/PSC/PPL), 
indicando o Senador Eduardo Amorim (PSC/SE) ), para o cargo de coordenador. 
2) Of. nº 193/2013, de 17 de abril, do Deputado Jovair Arantes, Líder do PTB, indicando o Deputado Alex Canziani (PTB/PR), para o 
cargo de coordenador. 
3) Of. N° 193, de 18 de abril de 2013, do Deputado Arthur Lira, Líder do PP, indicando o Deputado Roberto Teixeira (PP/PE), para o 
cargo de coordenador. 
4) OF/B/067/13, de 23 de abril, do Deputado Beto Albuquerque, Líder do PSB, indicando o Deputado Gonzaga Patriota (PSB/PE). 
5) OF nº 447/GAB-LidPT, de 21 de maio de 2013, do Deputado José Guimarães, Líder da Bancada do PT na Câmara, indicando o 
Deputado Zezéu Ribeiro (PT/BA). 
6) OF.B/089/13, de 28 de maio de 2013, do Deputado Beto Albuquerque, Líder do PSB, indicando o Deputado Gonzaga Patriota 
(PSB/PE). 
7) Ofício nº 117/13/LIDPV, de 28 de maio de 2013, do Deputado Sarney Filho, Líder do PV, indicando o Deputado Fábio Ramalho 
(PV/MG). 
8) OF/LID/Nº 127/2013, de 28 de maio, do Deputado Rubens Bueno, Líder do PPS, indicando o Deputado Sandro Alex (PPS/PR). 
9) OF. Nº 121/2013-BLUFOR, de 28 de maio, do Senador Gim, Líder do Bloco Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC, indicando o 
Senador Eduardo Amorim (PSC/SE). 
10) Ofício GSRR nº 00102/2013, de 03 de junho, do Senador Randolfe Rodrigues, Líder do PSOL, indicando o próprio nome. 
  
- Expedientes com indicações para integrar o Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com assento na 
Comissão: 
1) Of. n 421/13/PSD, de 3 de abril, do Deputado Eduardo Sciarra, Líder do PSD, indicando o Deputado Guilherme Campos (PSD/SP). 
2) Ofício nº 94-L-/2013/Democratas, de 3 de abril, do Deputado Ronaldo Caiado, Líder do Democratas, indicando o Deputado Cláudio 
Cajado (DEM/BA). 
3) OF/GAB/I/Nº 330, de 3 de abril de 2013, do Deputado Eduardo Cunha, Líder do PMDB, indicando o Deputado Danilo Forte 
(PMDB/CE). 
4) OF.B/054/13, de 3 de abril, do Deputado Beto Albuquerque, Líder do PSB, indicando o Deputado Dr. Ubiali (PSB/SP). 
5) Of. Nº 154, de 4 de abril de 2013, do Deputado Arthur Lira, Líder do PP, indicando o Deputado Nelson Meurer  (PP/PR). 
6) Ofício Líder nº 115/2013, de 8 de abril, do Deputado André Moura, Líder do PSC, indicando o Deputado Ricardo Arruda (PSC/PR). 
7) Of. nº 176/2013, de 10 de abril, do Deputado Jovair Arantes, Líder do PTB, indicando o Deputado Alex Canziani (PTB/PR). 
8) Of. nº 175/2013-LPR, de 11 de abril, do Deputado Anthony Garotinho, Líder do Partido da República, indicando a Deputada Gorete 
Pereira (PR/CE). 
9) Ofício nº 017/2013-GLDPT, de 16 de abril, do Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo, indicando o 
Senador Walter Pinheiro (PT/BA). 
10) Of. Nº 184/2013/PDT, de 17 de abril, do Deputado André Figueiredo, Líder do PDT, indicando o Deputado Weverton Rocha 
(PDT/MA). 
11) Ofício nº 083/13/LIDPV, de 19 de abril, do Deputado Sarney Filho, Líder do PV, indicando o Deputado Fábio Ramalho (PV/MG). 
12) Of. nº 467/2013/PSDB, de 23 de abril, do Deputado Carlos Sampaio , Líder do PSDB, indicando o Deputado Domingos Sávio 
(PSDB/MG). 
13) OF/LID/Nº 096/2013, de 24 de abril, do Deputado Rubens Bueno, Líder do PPS, indicando o Deputado Sandro Alex (PPS/PR). 
14) OFÍCIO Nº 0026/2013/GLPSD, de 24 de abril, do Senador Sérgio Petecão, Líder do PSD, indicando o próprio nome. 
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15) OF. Nº 037/2013/GLDPP, de 24 de abril, do Senador Francisco Dornelles, Líder do Partido Progressista, indicando o Senador Ivo 
Cassol (PP/RO). 
16) OF. GLPMDB nº 167/2013, de 24 de abril, do Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria, indicando o 
Senador Ricardo Ferraço (PMDB/ES). 
17) Ofício GSRR nº 00073/2013, de 24 de abril, do Senador Randolfe Rodrigues (PSOL/AP), indicando o próprio nome. 
18) Of. Gab-DF/ nº 057/2013, de 24 de abril, da Deputada Rosinha da Adefal (AL), Líder do PTdoB, indicando o Deputado Lourival 
Mendes (PTdoB/MA).   
19) OF nº 368/GAB-LidPT, de 24 de abril, do Deputado José Guimarães (PT/CE), Líder da Bancada na Câmara, indicando o Deputado 
Jorge Bittar (PT/RJ).   
20) Ofício GLDPDT – 008/2013, de 24 de abril, do Senador Acir Gurgacz, Líder do PDT no Senado Federal, indicando o próprio nome. 
21) Ofício GSINAR nº 082/2013, de 24 de abril, do Senador Inácio Arruda, Líder do PCdoB, indicando o próprio nome. 
22) Ofício n 115/13, de 24 de abril, da Deputada Manuela D’Ávila, Líder do PCdoB, indicando o Deputado Evandro Milhomen 
(PCdoB/AP). 
23) Ofício nº 100/2013, de 25 de abril, do Senador Eduardo Amorim, Líder do PSC, indicando o próprio nome. 
24) Ofício nº 094/2013-GSEL, de 25 de abril, do Senador Eduardo Lopes, Líder do PRB, indicando o próprio nome. 
25) GLPSB/OF. Nº 0078/2013, de 25 de abril, do Senador Rodrigo Rollemberg, Líder do PSB, indicando a Senadora Lídice da Mata 
(PSB/BA). 
26) Ofício nº 129/13-GLPSDB, de 25 de abril, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB, indicando a Senadora Lúcia Vânia 
(PSDB/GO). 
27) Ofício nº 054/2013-GDAI, de 16 de maio, do Deputado Antonio Imbassahy, Líder da Minoria no Congresso Nacional, indicando o 
próprio nome. 
  
- Expedientes encaminhando indicações para as Relatorias Setoriais do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2014: 
 1) Of. N° 191, de 18 de abril de 2013, do Deputado Arthur Lira, Líder do PP, indicando o Deputado Nelson Meurer (PP/PR). 
2) Of. n. 569/13/PSD, encaminhado à CMO em 15 de maio de 2013, do Deputado Eduardo Sciarra, Líder do PSD, indicando o 
Deputado Junji Abe (PSD/SP). 
3) Ofício nº 083 - GLDBAG, de 21 de maio de 2013, do Senador Wellington Dias , Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo, 
indicando o Senador Acir Gurgacz (PDT/RO), como Relator Setorial da Área Temática I - Infraestrutura. 
4) OF/GAB/I/Nº 569, de 21 de maio de 2013, do Deputado Eduardo Cunha, Líder do PMDB, indicando o Deputado Marçal Filho 
(PMDB/MS), como Relator Setorial da Área Temática II - Saúde. 
5) Of. nº 519/2013/PSDB, de 21 de maio, do Deputado Carlos Sampaio, Líder do PSDB, indicando o Deputado Raimundo Gomes de 
Matos (PSDB/CE). 
  
- Expedientes encaminhando indicação para o cargo de Relator do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014: 
 1) OF nº 341/GAB-LidPT, de 17 de abril de 2013, do Líder do PT na Bancada da Câmara, Deputado José Guimarães (PT/CE), 
indicando o Deputado Danilo Forte (PMDB/CE). 
2) Of. nº 189/2013 - LPR, de 07 de maio, do Líder do Partido da República da Câmara dos Deputados, Deputado Anthony Garotinho, 
indicando o Deputado Aelton Freitas (PR/MG). 

  

II) CORRESPONDÊNCIA EXTERNA RECEBIDA: 
  

1) Ofício Circular nº 16/DEST-MP, de 18 de março de 2013, do Diretor do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas 
Estatais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Murilo Francisco Barella, encaminhando ao Presidente do Congresso 
Nacional Senador Renan Calheiros, que enviou a esta Comissão, exemplares com informações das publicações “Perfil das Empresas 
Estatais” e “Relatório Anual”, referentes aos dados financeiros do exercício de 2011.  
2) Ofício GP/CMA/Nº 172, de 20 de março de 2013, do Presidente da Câmara Municipal de Araruama – RJ, Walmir de O. Belchior, 
informando o recebimento de documento do SIAFI que comunica a transferência de recursos financeiros destinados aquele Município. 
3) Ofício C.V. 177/2013, de 25 de abril, do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Panambi – RS, Ibraim Chagas, 
solicitando o estudo da possibilidade de, em relação à Emenda Constitucional 72/2013, que iguala os direitos dos trabalhadores 
domésticos, promover a desoneração patronal da folha destes servidores, bem como estabelecer o critério de prioridade para vagas 
em creches públicas para os filhos destes trabalhadores. 
4) Ofício nº 218/2013/GAB/REIT, de 07 de maio, do Reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, Antônio Heronaldo 
de Sousa, solicitando apoio desta Comissão para liberação de emenda parlamentar coletiva da bancada catarinense, de nº 71260011, 
para o ano de 2013, consignada no orçamento da União para aquela Universidade. 
5) Ofício nº 516/2013-GAB, de 07 de maio, do Procurador-Geral do Trabalho, Luís Antônio Camargo de Melo, solicitando correção dos 
percentuais da dotação destinada aos projeto de construção dos edifícios–sedes das Procuradorias do Trabalho nos Municípios de Ji-
Paraná/RO, Araguaína/TO e Rio Branco/AC. 
6) Ofício nº 523/2013-GAB, de 08 de maio, do Procurador-Geral do Trabalho, Luís Antônio Camargo de Melo, retificando e 
complementando o seu ofício de nº 516/2013, que solicitou a correção dos percentuais da dotação destinada aos projeto de 
construção dos edifícios–sedes das Procuradorias do Trabalho nos Municípios de Ji-Paraná/RO, Araguaína/TO e Rio Branco/AC. 
  
- Relatórios de Gestão Fiscal referentes ao 3° quadrimestre de 2012 encaminhados em observância ao disposto no art. 55 da 
Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 118 da Lei de Diretrizes  Orçamentárias para 2012, encaminhados pelos seguintes 
órgãos: 
- Tribunais Regionais do Trabalho das seguintes regiões: 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 15ª, 16ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 
23ª, 24ª. 
-Tribunais Regionais Eleitorais dos seguintes estados: Acre, Ceará, Piauí,  Rio Grande do Norte, Sergipe. 
- Tribunais Regionais Federais das seguintes regiões: 1ª, 2ª, 3ª e 4ª. 
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- Supremo Tribunal Federal. 
  
- Relatórios de Gestão Fiscal referentes ao 1° quadrimestre de 2013 encaminhados em observância ao disposto no art. 55 da 

Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013, encaminhados pelos seguintes órgãos: 
-Tribunais Regionais Eleitorais dos seguintes Estados: Ceará e Pernambuco. 

  
- Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro João Augusto Ribeiro Nardes, ao Presidente 

da CMO: 
  
Avisos Seses de 23 de janeiro: 
1) Aviso n° 1/2013 (Acórdão nº 33/2013): Obras de macrodrenagem do Canal do Congo no Município de Vila Velha-ES. 
2) Aviso n° 5/2013 (Acórdão nº 29/2013): Obras de esgotamento sanitário no município de Pilar/AL. 
  
Avisos Seses de 20 de fevereiro: 
1) Aviso n° 78/2013 (Acórdão nº 220/2013): Obras de manutenção do sistema de geração de energia termonuclear de Angra 1 e 2. 
2) Aviso n° 80/2013 (Acórdão nº 223/2013): Avaliação da previsão de receitas contida na proposta orçamentária da União para o 
exercício de 2013. 
3) Aviso n° 96/2013 (Acórdão nº 218/2013): Obras de duplicação da BR-392/RS, no trecho Rio Grande – Pelotas, no Estado do Rio 
Grande do Sul. 
4) Aviso n° 97/2013 (Acórdão nº 219/2013): Obras de construção da barragem Jequitaí, no Município de Jequitaí/MG. 
  
Avisos Seses de 27 de fevereiro: 
1) Aviso n° 127/2013 (Acórdão nº 328/2013): Consolidação de Orientação Centralizada em obras rodoviárias, entre setembro e 
dezembro de 2012, na qual se avaliou a qualidade dos serviços executados em algumas rodovias recém-concluídas.  
2) Aviso n° 128/2013 (Acórdão nº 329/2013): Lote 6 – Trecho Córrego Gavião (km 414) a Riacho Fundo/Pátio (km 455), da obra de 
construção da Ferrovia Norte-Sul. 
  
Avisos Seses de 6 de março: 
1) Aviso n° 156/2013 (Acórdão nº 419/2013): Lote 1, trecho Anápolis (km 1562) a Túnel 2 (km 1569), da obra de construção da 
Ferrovia Norte-Sul (FNS). 
2) Aviso n° 158/2013 (Acórdão nº 420/2013): Lote 12, trecho TO-080 (km 719,16) ao Córrego do Jabuti (km 818,30), da obra de 
construção da Ferrovia Norte-Sul (FNS). 
3) Aviso n° 160/2013 (Acórdão nº 421/2013): Lote s/n, trecho Ouro Verde de Goiás (km 1523) a Anápolis (km 1562), da obra de 
construção da Ferrovia Norte-Sul (FNS). 
4) Aviso n° 166/2013 (Acórdão nº 448/2013): Acompanhar e consolidar as fiscalizações de obras públicas no âmbito do Fiscobras 
2013. 
  
 
 
Avisos Seses de 13 de março: 
1) Aviso n° 201/2013 (Acórdão nº 524/2013): Informações sobre auditoria nos convênios firmados pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego – MTE e pelas suas unidades orçamentárias, com entidades privadas, e, ainda, na concessão e pagamento de Seguro-
Desemprego, modalidade Pescador Artesanal. 
2) Aviso n° 211/2013 (Acórdão nº 512/2013): Lote 13, trecho Córrego do Jabuti (km 818,30) ao Córrego Cabeceira Grande (km 
927,76), localizado entre Palmas e Gurupi, no Estado do Tocantins, da obra de construção da Ferrovia Norte-Sul (FNS). 
  
Avisos Seses de 20 de março: 
1) Aviso n° 256/2013 (Acórdão nº 572/2013): Obras de construção da Refinaria Abreu e Lima em Recife/PE. 
2) Aviso n° 274/2013 (Acórdão nº 605/2013): Obra de construção da Ferrovia Norte-Sul (FNS), Lote 5, trecho Babaçulândia (km 311) 
ao Córrego Gavião (km 414), no Estado de Tocantins. 
3) Aviso n° 278/2013 (Acórdão nº 607/2013): Obras de implantação e pavimentação do Lote 2 da BR-080, no Estado do Goiás, situado 
entre o km 234,96 e o km 306,20. 
  
Avisos Seses de 27 de março: 
1) Aviso n° 309/2013 (Acórdão nº 684/2013): Lote 7, trecho Córrego Riacho Fundo (km 465) ao Córrego Brejo Grande (km 519), no 
Estado do Tocantins, da obra de construção da Ferrovia Norte-Sul (FNS). 
2) Aviso n° 319/2013 (Acórdão nº 687/2013): Obras de construção do Terminal Fluvial do Município de Barcelos, no Estado do 
Amazonas. 
  
Avisos Seses de 03 de abril: 
1) Aviso n° 372/2013 (Acórdão nº 752/2013): Obras de construção do Lote 8, trecho Corrego Brejo Grande (km 519) – Ribeirão 
Tabocão (km 586,5), da Ferrovia Norte-Sul. 
2) Aviso n° 376/2013 (Acórdão nº 753/2013): Obras de construção do Lote 9, trecho Ribeirão Tabocão (km 586,5) – Rodovia TO-080 
(km 719,16), da Ferrovia Norte-Sul. 
3) Aviso n° 380/2013 (Acórdão nº 754/2013): Obras de construção do Lote 4, trecho Pátio de Uruaçú (km 1.294)  – Pátio de Santa 
Izabel (km 1.399), da Ferrovia Norte-Sul. 
4) Aviso n° 384/2013 (Acórdão nº 755/2013): Obras de construção do Lote 3, trecho Pátio de Santa Izabel (km 1.399) - Pátio de 
Jaraguá (km 1.470),   da Ferrovia Norte-Sul. 
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Avisos Seses de 10 de abril: 
1) Aviso n° 413/2013 (Acórdão nº 834/2013): Obras de implantação do Lote 01 da rodovia BR-230/PA. 
2) Aviso n° 414/2013 (Acórdão nº 835/2013): Obras de implantação do Lote 02 da rodovia BR-230/PA. 
3) Aviso n° 415/2013 (Acórdão nº 836/2013): Obras de implantação do Lote 03 da rodovia BR-230/PA. 
4) Aviso n° 426/2013 (Acórdão nº 857/2013): Obras de construção da adutora do sudeste do Piauí. 
5) Aviso n° 429/2013 (Acórdão nº 851/2013): Quadro sobre o estágio atual da identificação espacial das despesas públicas nos 
orçamentos da União. 
  
Avisos Seses de 17 de abril: 
1) Aviso n° 444/2013 (Acórdão nº 967/2013): Obras de implantação e ampliação do sistema de esgotamento sanitário de São Luís/MA 
– Etapa I – Sistema Vinhais. 
2) Aviso n° 482/2013 (Acórdão nº 966/2013): Obras de implantação e ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de São Luís/MA 
–  Sistema Anil. 
3) Aviso n° 493/2013 (Acórdão nº 923/2013): Obras de adequação de Trecho Rodoviário da BR-101 no estado de Alagoas. 
  
Aviso GP/TCU de 09 de maio: 
1) Aviso n° 1.011/2013 (Acórdão nº 950/2013): Obras de duplicação da BR-101/RS, trecho Divisa SC/RS – Osório/RS. 
  
Aviso GP/TCU de 16 de maio: 
1) Aviso n° 1.024/2013: Atualização, até 8 de maio de 2013, das informações enviadas ao Congresso Nacional por meio do Aviso nº 
1.387-Seses-TCU-Plenário, de 30 de outubro de 2012, relativas às obras com indícios de irregularidades graves. 
  
 Aviso GP/TCU de 20 de maio: 
1) Aviso n° 1.031/2013 (Acórdão nº 1.093/2013): Acompanhamento dos Relatórios de Gestão Fiscal referentes ao 3º quadrimestre de 

2012, publicados pelos titulares dos Poderes e órgãos autônomos da União.  
  

- Aviso encaminhado pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro João Augusto Ribeiro Nardes, ao Presidente 
do Congresso Nacional que enviou à CMO: 

  
Aviso Seses de 17 de abril: 
1) Aviso n° 494/2013 (Acórdão nº 923/2013): Obras de adequação de Trecho Rodoviário da BR-101 no estado de Alagoas. 
  
- Avisos Seses-TCU  encaminhados ao Presidente do Senado Federal para autuação e posterior tramitação na forma de 
AVISO do Congresso Nacional: 
  
 Avisos Seses de 05 de dezembro: 
1) Aviso n° 1.638/2012 (Acórdão nº 3.376/2012): Acompanhamento das publicações e do envio ao TCU dos Relatórios de Gestão 
Fiscal concernentes ao 1º quadrimestre de 2012 pelos titulares dos Poderes e órgãos da esfera federal. 
2) Aviso n° 1.643/2012 (Acórdão nº 3.403/2012): Acompanhamento das publicações e do envio ao TCU dos Relatórios de Gestão 
Fiscal concernentes ao 2º quadrimestre de 2012 pelos titulares dos Poderes e órgãos da esfera federal. 
  
Aviso Seses de 23 de janeiro: 
1) Aviso n° 3/2013 (Acórdão nº 21/2013): Obra de construção da cadeia pública de Valparaíso de Goiás/GO. 
  
Aviso Seses de 30 de janeiro: 
1) Aviso n° 26/2013 (Acórdão nº 93/2013): Obras de melhoria de capacidade de tráfego e duplicação da BR 116, no Rio Grande do 
Sul. 

  
 

ORDEM DO DIA 
  
No início dos trabalhos, o Presidente informou que havia sido entregue o Relatório Preliminar apresentado ao Projeto de Lei 

Nº 2/2013-CN, que “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2014 e dá outras providências” 
(PLDO/2014), e o Relator, Deputado Danilo Forte (PMDB/CE) fez a leitura do mesmo.  

  
PAUTA 08 

  
1 – O Presidente citou o art. 152 da Resolução n°1/2006, do Congresso Nacional, que estabelece: “O projeto de lei aprovado e enviado 
em autógrafo para sanção do Presidente da República não poderá ser motivo de alteração, ressalvado o caso de correção de erro 
material, verificado exclusivamente no processamento das proposições apresentadas, formalmente autorizado pela CMO, por proposta 
de seu Presidente, justificando-se cada caso”. 

E assim, passou à apreciação do Ofício Conjunto nº 01/2013/CONORF/CONOF, de 28 de maio, que propõe a “Correção de 
erros materiais verificados no processamento das proposições apresentadas durante a tramitação do Projeto de Lei Orçamentária para 
2013”.  (Lei n.º 12.798, de 04 de abril de 2013). (Errata à Lei Orçamentária Anual para 2013). 
        Autores: Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle/SF, e 

Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira/CD 
Resultado: a Errata foi aprovada por unanimidade. 
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REQUERIMENTO PARA INVERSÃO DE PAUTA 
  
- Requerimento para inversão de pauta para apreciar inicialmente o item nº 3 da Pauta nº 8/2013. 

Autor: Deputado Danilo Forte. 
Resultado: aprovado por unanimidade. 

  

3 – Requerimento nº 02/2013-CMO, que “Requer a realização de Seminários nos Estados da Federação para apresentação e debate 

acerca do PLDO 2014”. (Nas cidades de Fortaleza/CE; Porto Alegre/RS; Florianópolis/SC; Rio de Janeiro/RJ; Campo Grande/MS; São 

Paulo/SP; Salvador/BA; São Luiz/MA; Belém/PA; Porto Velho/RO; Palmas/TO e Uberlândia/MG). 
       Autores: Deputados Danilo Forte e Weliton Prado, com apoiamento de vários parlamentares. 
Resultado: o Requerimento foi aprovado por unanimidade, com a inclusão das seguintes cidades, sugeridas pelos respectivos 
parlamentares: Deputado Domingos Sávio (PSDB/MG) - Belo Horizonte-MG; Deputado Evandro Milhomen (PCdoB/AP) - Macapá/AP; 
Senador Wilder Morais (DEM/GO) - Goiânia – GO; e Deputado Severino Ninho (PSB/PE) - Recife–PE.   

  
2 – Requerimento nº 01/2013-CMO, que “requer a realização de Audiência Pública para debater sobre o Decreto nº 93.872, de 23 de 
dezembro de 1986, alterado pelo Decreto nº 7.654, de 23 de dezembro de 2011, no que tange à inscrição, à execução e ao 
cancelamento de restos a pagar”. (Convidando o Ministro da Fazenda, Sr. Guido Mantega; a Ministra do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, Sra. Mirian Aparecida Belchior; a Ministra Chefe da Casa Civil, Sra. Gleisi Helena Hoffmann; a Ministra das Relações 
Institucionais, Sra. Ideli Salvatti; o Presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Sr. Paulo Ziulkoski; e o Presidente da 
Federação das Associações de Municípios da Paraíba, Sr. Buba Germano).  

Autor: Deputado Efraim Filho. 
Resultado: o Deputado Claudio Cajado subscreveu a matéria como co-autor. O Requerimento foi aprovado por unanimidade com 
alteração de redação, sugerida pelo Deputado Danilo Forte (PMDB/CE), para que fossem convidados apenas dois Ministros, um da 
área econômica e outro da área política, o que foi acatado pelo Autor do Requerimento, Deputado Efraim Filho (DEM/PB), que indicou 
a Ministra Chefe da Casa Civil, Sra. Gleisi Helena Hoffmann e o Ministro da Fazenda, Sr. Guido Mantega ou a Ministra do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Sra. Mirian Aparecida Belchior; e com o aditamento da inclusão de representante da Caixa 
Econômica Federal, sugerido pelo Deputado Bohn Gass (PT/RS). 

  
REQUERIMENTO PARA INCLUSÃO NA PAUTA 

  
– Requerimento para inclusão na pauta do Requerimento nº 3/2013-CMO. 

Autor: Deputado Danilo Forte. 

Resultado: aprovado por unanimidade. 
  

EXTRAPAUTA 

  
- Requerimento nº 03/2013-CMO, que “Requer a realização de Audiências Públicas para discussão do PLDO 2014.” 

 A realização de duas Audiências Públicas no âmbito desta Comissão, para a colheita de elementos que venham a 
subsidiar a discussão e o aperfeiçoamento do PLN nº 2/2013 (Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014), quais sejam: 

  
1. "Sistema 's' - Compreensão e Propostas de Regulação", com os seguintes convidados: (i) Sr. Fábio Barros, Secretário da 
SECEX Previdência do TCU - Tribunal de Contas da União, representando esta Côrte; (ii) Sr. Fernando Momelli, Subsecretário de 
Tributação e Contencioso da Receita Federal, representando este órgão; (lii) Sr. Robson Andrade, presidente da CNI - Confederação 
Nacional das Indústrias, como representante do Sistema "S"; (iv) Senador Ataídes Oliveira - PSDB/TO (proponente de Auditorias 
Operacionais do TCU sobre o Sistema "S" e de audiência pública no Senado sobre o tema); a ser realizada em 18 de junho. 
  
2. "Entraves Burocráticos: Realidade e Soluções", com os seguintes convidados: (i) TCU Tribunal de Contas da União; (li) CGU - 
Controladoria Geral da União; (lll) CNM Confederação Nacional de Municípios; e (iv) ABDIB - Associação Brasileira da Infraestrutura e 
Indústrias de Base; a ser realizada em 25 de junho. 
       Autor: Deputado Danilo Forte. 
  

Resultado: o Requerimento foi aprovado por unanimidade, com as datas de realização das Audiências Públicas a serem 

marcadas posteriormente pela Presidência da CMO, e com a seguinte alteração de redação, proposta pelo autor, Deputado Danilo 

Forte (PMDB/CE): 

 “1. "Sistema 's' - Compreensão e Propostas de Regulação", com os seguintes convidados: - Tribunal de Contas da União; Receita 
Federal; Sr. Robson Andrade, presidente da CNI - Confederação Nacional das Indústrias, como representante do Sistema "S"; 
Senador Ataídes Oliveira - PSDB/TO (proponente de Auditorias Operacionais do TCU sobre o Sistema "S" e de audiência pública no 
Senado sobre o tema); 
  
2. "Entraves Burocráticos: Realidade e Soluções", com os seguintes convidados: TCU - Tribunal de Contas da União; CEF - Caixa 
Econômica Federal; CNM - Confederação Nacional de Municípios; e ABDIB - Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de 
Base.” 

 ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS 
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 Concluída a apreciação das matérias constantes da pauta, o Presidente encerrou a reunião.      
Antes, convocou as seguintes reuniões: 
  
- reunião com o Relator-Geral da LOA para 2014, Deputado Miguel Corrêa (PT/MG); Relator da Receita, Senador Eduardo 

Amorim (PSC/SE); Relatores Setoriais do Projeto de Lei Orçamentária anual para 2014 e Consultores de Orçamento, para o dia 05 de 
junho, quarta-feira, às 14h30min, na sala de reuniões da Presidência da Comissão; 

  
- reunião do Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com assento na Comissão para o mesmo dia, 05 de 

junho, quarta-feira, às 15 horas, para debate sobre Seminários Regionais, na sala de reuniões da Presidência da Comissão; e 
  
- reunião ordinária para o dia 11 de junho, terça-feira, às 14h30min, no plenário 2 da Câmara dos Deputados. 
  
E, cancelou a realização das seguintes reuniões extraordinárias: 
  
- dia 5 de junho, quarta-feira, às 14h30min, no plenário 2; e 
- dia 6 de junho, quinta-feira, às 10 horas, no plenário 4. 
  
  

Brasília, 04 de junho de 2013. 

  

                                                
                                                 MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS 

                                                 Secretária de Comissão 
 

 

 

 

 

                                                                                

 
 

4ª Reunião Ordinária 
convocada para 11/06/2013, às 14h30min 

(Iniciada às 15 horas e suspensa às 15h06min) 
  

                                              Pauta nº 9/2013 
  
  

ABERTURA e 
SUSPENSÃO DOS TRABALHOS  

  
  
Os trabalhos foram abertos pelo Presidente, Senador Lobão Filho (PMDB/MA). 
  
Em virtude da inexistência de acordo do Colegiado de Representantes das Lideranças Partidárias com assento na 

Comissão, para votação do Relatório Preliminar com Emendas apresentado ao Projeto de Lei nº 02/2013-CN (PLDO 2014), o 
Presidente anunciou que suspenderia os trabalhos. 

  
Antes, convocou a continuação da reunião ordinária para o dia 18 de maio, terça-feira, às 14h30min, no plenário 2 da 

Câmara dos Deputados. 
  
E, cancelou a realização das seguintes reuniões extraordinárias: 
  
- dia 12 de junho, quarta-feira, às 14h30min; e 
- dia 13 de junho, quinta-feira, às 10 horas. 
  

Brasília, 11 de junho de 2013.  

                                             
                                                 MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS 

                                                 Secretária de Comissão 
 
 

Continuação da 4ª Reunião Ordinária 

Reunião realizada em 11 e 18 de junho de 2013 (Deliberativa 
Ordinária) 
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convocada para 18/06/2013, às 14h30min 
(Reiniciada às 14h45min e encerrada às 15h06min) 

  
                                                                                                Pauta nº 9/2013 

  
REABERTURA 

  
  
Os trabalhos foram reiniciados pelo Presidente, Senador Lobão Filho (PMDB/MA), que informou haver quórum para 

deliberação nas duas Casas do Congresso Nacional. 
  
  

AVISO 
  
O Presidente informou que hoje, dia 18 de junho, terça-feira, às 16 horas, no plenário 2 da Câmara dos Deputados, será 

realizada reunião de audiência pública da CMO, convocada para a colheita de elementos que venham a subsidiar a discussão e o 
aperfeiçoamento do PLN nº 2/2013 (Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014), versando sobre o tema "Entraves 
Burocráticos: Realidade e Soluções", com os seguintes convidados: Representantes do Tribunal de Contas da União, da Caixa 
Econômica Federal, da Confederação Nacional de Municípios, e da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, em 
atendimento aoRequerimento nº 03/2013-CMO, de autoria do Deputado Danilo Forte (PMDB/CE), aprovado na 3ª Reunião Ordinária 
realizada no último dia 04 de junho. 

  
EXPEDIENTE 

  
         Conforme decidido na 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 17 de abril de 2008, ficou dispensada leitura dos 
expedientes. O Presidente determinou ao Departamento de Taquigrafia a inclusão dos expedientes nas notas taquigráficas da 
reunião. Informou que a lista com os expedientes foi encaminhada, pelo correio eletrônico, aos membros e Lideranças Partidárias 
nesta data. 
  

I) CORRESPONDÊNCIA INTERNA RECEBIDA: 
  

1) Of./GDDF/Nº 0068/13, de 05 de junho, do Deputado Danilo Forte (PMDB/CE), com referência ao Requerimento nº 3/2013-CMO, de 
sua autoria, sugere o agendamento de datas para a realização de Audiências Públicas, sendo a de tema “Entraves Burocráticos: 
Realidade e Soluções”  para o dia 18 de junho; e a de tema “Sistema ‘S’ – Compreensão e Propostas de Regulação” para o dia 
25 de junho. 
2) Of./GDDF/Nº 0073/13, de 10 de junho, do Deputado Danilo Forte (PMDB/CE), com referência ao Requerimento nº 2/2013-CMO, de 
sua autoria, sugere o agendamento de datas para a realização de Seminários nos Estados da Federação para apresentação e debate 
acerca do PLDO 2014 e em razão do curto calendário de tramitação da matéria, das 16 cidades constantes da lista 
inicialmente  aprovada, reduz para 7 cidades, afirmando que abrangem todas as regiões geográficas do país,  a seguir discriminadas: 
        - Fortaleza/CE: dia 20 de junho, às 16 horas; 
        - São Luiz/MA: dia 24 de junho, às 10 horas; 

- Salvador/BA: dia 27 de junho, às 16 horas; 
- Goiânia/GO: dia 04 de julho, às 15 horas; 
- Uberlândia/MG: dia 05 de julho, às 9 horas; 
- Palmas/TO: dia 05 de julho, às 15 horas; 
- Porto Alegre/RS: dia 08 de julho, às 10 horas. 

3) OF. 340/2013 - SGM, de 12 de junho, da Secretária-Geral da Mesa do Senado Federal, Claudia Lyra Nascimento, encaminhando 
relação dos vetos que se encontram prontos para inclusão em Ordem do Dia do Congresso Nacional, conforme solicitação desta 
Comissão. 
4) Of./GDDF/Nº 0079/2013, de 13 de junho, do Deputado Danilo Forte (PMDB/CE), com referência ao Requerimento nº 2/2013-CMO, 
de sua autoria, em substituição ao seu Ofício de nº 073/2013, sugere novo agendamento de datas para a realização de Seminários nos 
Estados da Federação para apresentação e debate acerca do PLDO 2014, e em razão do curto calendário de tramitação da matéria, 
das 16 cidades constantes da lista inicialmente  aprovada, reduz o numero de cidades, a seguir discriminadas: 
         - Fortaleza/CE: dia 20 de junho, às 16 horas; 

- Uberlândia/MG: dia 24 de junho, às 10 horas; 
- Goiânia/GO: dia 24 de junho, às 15 horas; 
- Salvador/BA: a definir; 
- Palmas/TO: dia 04 de julho, às 15 horas. 

5) OF/GAB/I/Nº 711, de 14 de junho de 2013, do Gabinete do Deputado Eduardo Cunha, Líder do PMDB, comunicando que o Servidor 
daquela Liderança, Pedro Antonio de Oliveira Gonçalves, foi disponibilizado para acompanhar e assessorar o Relator da PLDO 2014, 
Deputado Danilo Forte, durante a realização dos Seminários Regionais, nos dias 20, 24, 27 e 28 de junho e 04 de julho. 
  
- Expedientes encaminhando justificativa de faltas às reuniões da Comissão DEFERIDOS pelo Presidente: 

 1) Ofício nº 005/2013-GSJCLA, de 04 de junho de 2013, do Gabinete do Senador João Vicente Claudino (PTB/PI), 
justificando ausência no período de 03 a 07 de junho de 2013. 
2) Ofício nº 010 I - ZPT, de 06 de junho de 2013, do Gabinete do Deputado Zezéu Ribeiro (PT/BA), justificando ausência no 
período de 21 de maio a 05 de junho de 2013. 
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3) OF. 0154/CM/2013, de 11 de junho, do Deputado Carlos Magno (PP/RO), justificando ausência no período de 24 de maio 
a 07 de junho de 2013. 
  

- Expedientes indicando membros para composição dos Comitês Permanentes conforme estabelece o art. 18 § 1° da 
Resolução 1/2006-CN: 

 1) Ofício nº 140/13-GLPSDB, recebido pela CMO em 05 de junho de 2013, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB, 
indicando a Senadora Lúcia Vânia (PSDB/GO). 
2) Ofício nº 31/13-GLDEM, de 05 de junho, do Senador Jose Agripino,  Líder do DEM, indicando o Senador Wilder Morais (DEM/GO). 
  
- Expedientes com indicações para integrar o Comitê Permanente de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução 
Orçamentária (CFIS): 
 1) OF/GAB/I/Nº 682/2013, de 11 de junho, do Deputado Eduardo Cunha, Líder do PMDB, indicando a Deputada Rose de Freitas 
(PMDB/ES). 
2) Of. n. 662/13-PSD, de 12 de junho, do Deputado Eduardo Sciarra, Líder do PSD, indicando o Deputado Ademir Camilo (PSD/MG). 
  
  
- Expedientes com indicações para integrar o Comitê Permanente de Avaliação da Receita (CAR): 
1) OF.GLPMDB nº 193/2013, de 05 de junho, do Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria, indicando o Senador 
Ivo Cassol (PP/RO). 
2) OF/GAB/I/Nº 682/2013, de 11 de junho, do Deputado Eduardo Cunha, Líder do PMDB, indicando o Deputado Pedro Novais 
(PMDB/MA). 
3) Of. n. 662/13-PSD, de 12 de junho, do Deputado Eduardo Sciarra, Líder do PSD, indicando o Deputado Júlio Cesar (PSD/PI). 
  
- Expedientes com indicações para integrar o Comitê Permanente de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com 
Indícios de Irregularidades Graves (COI): 
1) Of. nº 214/2013- LPR, de 29 de maio, do Deputado Anthony Garotinho, Líder do Bloco Parlamentar 
PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB, indicando o Deputado José Rocha (PR/BA). 
2) OF.GLPMDB nº 195/2013, de 05 de junho, do Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria, indicando o Senador 
Casildo Maldaner (PMDB/SC). 
3) OF/GAB/I/Nº 682/2013, de 11 de junho, do Deputado Eduardo Cunha, Líder do PMDB, indicando o Deputado Leonardo Quintão 
(PMDB/MG). 
4) Of. n. 662/13-PSD, de 12 de junho, do Deputado Eduardo Sciarra, Líder do PSD, indicando o Deputado Armando Vergílio 
(PSD/GO). 
  
- Expedientes com indicações para integrar o Comitê Permanente de Exame da Admissibilidade de Emendas (CAE): 
1) Of. nº 214/2013- LPR, de 29 de maio, do Deputado Anthony Garotinho, Líder do Bloco Parlamentar 
PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB, indicando o Deputado Wellington Roberto (PR/PB). 
2) OF.GLPMDB nº 196/2013, de 05 de junho, do Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria, indicando o Senador 
Ricardo Ferraço (PMDB/ES). 
3) OF/GAB/I/Nº 682/2013, de 11 de junho, do Deputado Eduardo Cunha, Líder do PMDB, indicando o Deputado José Priante 
(PMDB/PA). 
4) Of. n. 662/13-PSD, de 12 de junho, do Deputado Eduardo Sciarra, Líder do PSD, indicando o Deputado Homero Pereira (PSD/MT). 
  

II) CORRESPONDÊNCIA EXTERNA RECEBIDA: 
  

1) Convite do Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro João Augusto Ribeiro Nardes, convidando o Presidente da CMO, 
para abertura do Seminário “Diálogo Público – 20 anos da Lei nº 8.666/1993: oportunidades de avanço”, que será realizado sob a 
coordenação do Ministro do TCU, José Múcio Monteiro, no dia 25 de junho, às 9 horas, no Plenário daquele Tribunal. 
2) Expediente ABD – 134, de 14 de junho de 2013, do Vice-Presidente Executivo da Associação Brasileira da Infraestrutura e 
Indústrias de Base, Ralph Lima Terra, informando que em virtude de compromissos e atividades já assumidos para os dias 18 e 25/06, 
não será possível a participação de representante daquela Associação nas reuniões de audiências públicas desta Comissão, 
agendadas para os mesmos dias. 
  
- Relatórios de Gestão Fiscal referentes ao 1° quadrimestre de 2013 encaminhados em observância ao disposto no art. 55 da 
Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 117 na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2013, encaminhados pelos seguintes 
órgãos: 
- Tribunais Regionais do Trabalho das seguintes regiões: 2ª, 3ª, 5ª, 8ª, 9ª, 10ª, 14ª, 15ª, 16ª, 20ª, 21ª e 24ª. 
- Tribunais Regionais Eleitorais dos seguintes Estados: Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Sergipe. 
- Tribunais Regionais Federais das seguintes regiões: 1ª, 2ª e 4ª. 
  
- Avisos encaminhados pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro João Augusto Ribeiro Nardes, ao Presidente 
da CMO: 
  
Avisos Seses de 28 de maio: 
1) Aviso n° 607/2013 (Acórdão nº 1.211/2013): Obras do Canal do Sertão Alagoano, Lote 4, no estado de Alagoas. 
2) Aviso n° 609/2013 (Acórdão nº 1.256/2013): Obras de duplicação e restauração dos acessos à ponte sobre o Canal das Laranjeiras 
– BR-101/SC. 
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3) Aviso n° 623/2013 (Acórdão nº 1.230/2013): Avaliar aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade dos procedimentos 
relativos aos processos de desapropriação de imóveis realizados para fins de implantação de obras públicas. 
  
Aviso Seses de 29 de maio: 
1) Aviso n° 666/2013 (Acórdão nº 1.338/2013): Obra de restauração do segmento compreendido entre o km 146,5 e o km 187,7 da BR-
356/RJ. 
  
- Aviso encaminhado pelo Vice-Presidente, no exercício da Presidência do Tribunal de Contas da União, Ministro Aroldo 
Cedraz, ao Presidente da CMO: 
Aviso Seses de 12 de junho: 
1) Aviso n° 725/2013 (Acórdão nº 1.468/2013): Obras de implantação do Complexo de Geração e Transmissão de Energia Elétrica de 
Simplício – Queda Única - RJ. 
  
- Aviso encaminhado pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro João Augusto Ribeiro Nardes, ao Presidente 
do Congresso Nacional que enviou à CMO: 
Aviso Seses de 22 de maio: 
1) Aviso n° 608/2013 (Acórdão nº 1.211/2013): Obras do Canal do Sertão Alagoano, Lote 4, no estado de Alagoas. 
  

ORDEM DO DIA 
  

PAUTA 09/2013 
  

1 - Conforme o disposto no parágrafo único do art. 110 da Resolução n°1/2006, do Congresso Nacional, o Presidente anunciou a 
apreciação do Relatório apresentado à Medida Provisória nº 611/2013-CN, que “Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios 
das Comunicações, do Desenvolvimento Agrário, da Defesa e da Integração Nacional, no valor de R$ 3.969.200.000,00 (três bilhões, 
novecentos e sessenta e nove milhões e duzentos mil reais), para os fins que especifica”. 

Relatora: Deputada Gorete Pereira. 
Foram apresentadas 15 emendas. 
Voto: pela aprovação da Medida Provisória, na forma proposta pelo Poder Executivo, com indicação pela inadmissibilidade 

das 15 emendas apresentadas. 
Resultado: Em conformidade com o disposto no § 2° do Art.146, da Resolução n°1/2006, do Congresso Nacional, o Presidente 
declarou inadmitidas as emendas indicadas pela relatora no seu voto. O Relatório foi aprovado por unanimidade. 

  
2 – Requerimento nº 04/2013-CMO, que “requer nos termos regimentais que seja sugerido ao Poder Executivo a alteração do prazo 
de vigência, para 31 de dezembro, do § 2º do artigo 68 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986.” 

Autor: Deputado Nilton Capixaba. 
Resultado: os Deputados Lourival Mendes (PTdoB/MA), Alex Canziani (PTB/PR), Gorete Pereira (PR/CE) e Danilo Forte (PMDB/CE), 
subscreveram a matéria. O Requerimento foi aprovado por unanimidade, com a observação do Deputado Efraim Filho (DEM/PB), no 
sentido de que a aprovação da matéria expresse o posicionamento da CMO, tendo em vista a relevância do tema. 
  
  

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS 
  
  
O Deputado Efraim Filho (DEM/PB), apoiado pelo Deputado Cláudio Puty (PT/PA), solicitou o encerramento da reunião, 

conforme estabelece o art. 134, § único, da Resolução n° 1, de 2006, do Congresso Nacional, e o Presidente atendendo ao pedido, 
anunciou que encerraria os trabalhos. 

  

Antes, cancelou a realização das seguintes reuniões extraordinárias, no plenário 2 da Câmara dos Deputados: 

- hoje, dia 18 de junho, terça-feira, às 15 horas e às 18h30min. 
  

Brasília, 18 de junho de 2013.  

                                                
                                                 MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS 

                              Secretária de Comissão 
 
 
 

 
 
 
  
 

RESULTADO DA 2ª REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
CONVOCADA PARA 18/06/2013, ÀS 16 HORAS 

Reunião realizada em 18 de junho de 2013 (Audiência Pública) 
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(Iniciada às 16h16min e encerrada às 18h08min) 

                             Os trabalhos foram conduzidos pelo Senador Lobão Filho (PMDB/MA), Presidente da CMO. 
  

                                     Convidados: Coordenador-Geral de Controle Externo da Área de Infraestrutura e da Região Sudeste 
do Tribunal de Contas da União, Sr. Adalberto Santos de Vasconcelos; Superintendente Nacional de Assistência Técnica e 
Desenvolvimento Social da Caixa Econômica Federal, Sr. José Carlos Medaglia Filho; e o Técnico da Confederação Nacional de 
Municípios, Sr. André Amorim Alencar. 

  
                            Tema: colheita de elementos que venham a subsidiar a discussão e o aperfeiçoamento do PLN 

nº 2/2013 (Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014), versando sobre o tema "Entraves Burocráticos: Realidade e 
Soluções", em atendimento ao Requerimento nº 03/2013-CMO, de autoria do Deputado Danilo Forte (PMDB/CE), aprovado na 3ª 
Reunião Ordinária realizada no último dia 04 de junho. 

 . 
ENCERRAMENTO 

   
                                   Realizada a reunião, o Presidente da CMO, Senador Lobão Filho, agradeceu o comparecimento de 

todos os convidados e parlamentares presentes e convocou reunião ordinária para o dia 25 de junho às 14h30min. 
  

                                                         Brasília, 18 de junho de 2013.  

                                               

                                                                              MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS 
                                                                           Secretária de Comissão 

 
 
 
 
 
 

5ª Reunião Ordinária 
convocada para 25/06/2013, às 14h30min 

(Iniciada às 14h50min e suspensa às 15h04min) 
  

Pauta nº 11/2013 
  
  

ABERTURA e 
SUSPENSÃO DOS TRABALHOS 

 
Os trabalhos foram abertos pelo Presidente, Senador Lobão Filho (PMDB/MA). 
  
Em virtude da falta de quórum para deliberação e inexistência de acordo do Colegiado de Representantes das Lideranças 

Partidárias com assento na Comissão, para votação do Relatório Preliminar com Emendas apresentado ao Projeto de Lei nº 
02/2013-CN (PLDO 2014), o Presidente anunciou que suspenderia os trabalhos. 

  
Antes, convocou a continuação da reunião ordinária para o dia 26 de junho, quarta-feira, às 14h30min, no plenário 2 da 

Câmara dos Deputados. 
  
E, cancelou a realização da reunião extraordinária, convocada para hoje, dia 25 de junho, terça-feira, às 18h30min.  
 

OBS: esta reunião continuava suspensa até o final do mês de junho 
 
  

                                                     Brasília, 25 de junho de 2013.  

                                                
                                                 MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS 

                                                 Secretária de Comissão 
 
 

Reunião realizada em 25 de junho de 2013 (Deliberativa 
Ordinária) 
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B.2 – Comissão Mista Permanente Sobre Mudanças 
Climáticas – CMMC 

 
 

Resenha 
01 a 30/06/2013 

 
Reuniões Realizadas Quantidade 
Instalação (INST) - 

Reuniões 02 

Total 02 
 
 

Proposições Quantidade 
Requerimentos (aprovados) 03 

Total 03 
 
 
 
 
 
 

Resenha Consolidada 
27/02 a 30/06/2013 

 
 

Reuniões Realizadas Quantidade 
Instalação (INST) 01 

Reuniões 10 

Total 11 
 
 

Proposições Quantidade 
Plano de Trabalho (aprovado) 01 

Requerimentos 07 

Total 08 
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Resultados das Reuniões 
01a 30/06/2013 

 
 

10ª Reunião realizada em 3 de junho de 2013 
 

Audiência Pública Regional em Curitiba-PR 
 

 
Assunto / Finalidade: 
 
Adaptação: a Sustentabilidade Ambiental e o Setor Agrícola 
 
Participantes: 
 
- João Luiz Rodrigues Biscaia 
Diretor - Federação de Agricultura do Paraná - FAEP 
 
- Silvio Krinski 
Engenheiro - Organização de Cooperativas do Paraná - OCEPAR 
 
- Josiléia Acordi Zanatta 
Pesquisadora - Embrapa Florestas - Embrapa 
 
- Paulo Roberto Castella 
Coordenador - Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Paraná - Sema 
 
Resultado: Audiência Pública Realizada 
 
 

11ª Reunião realizada em 18 de junho de 2013 
 

1ª PARTE 
 

Audiência Pública 
 
Assunto / Finalidade: 
 
Debater o Tema: Agricultura de baixo carbono e extensão rural. 
 
Participantes: 
 
- José Guilherme Leal 
Diretor do Departamento de Sistemas de Produção e Sustentabilidade do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento - SPA/MAPA 
 
- Marco Pavarino 
Representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA 
 
- João Carlos De Carli 
Assessor da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA 
 
Resultado: Audiência Pública Realizada 
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2ª PARTE 
 

EXTRAPAUTA 
 

ITEM 1 
 

REQUERIMENTO DA COMISSÃO MISTA PERMANENTE 
SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS Nº 5, de 2013 

 
 
Requer a participação da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas no Seminário 
Internacional "Rio +20". A Implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável", organizado pelo 
Ministério do Meio Ambiente e PNUD, em parceria com o Centro Mundial para o Desenvolvimento 
Sustentável - Centro Rio+, dia 24 de junho de 2013, na cidade do Rio de Janeiro. 
 
Autoria: Senadora Vanessa Grazziotin 
Resultado: Aprovado 
 
 

ITEM 2 
 

REQUERIMENTO DA COMISSÃO MISTA PERMANENTE 
SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS Nº 6, de 2013 

 
 
Requer audiência conjunta desta Comissão com a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 
da Câmara dos Deputados para oitiva com os embaixadores Luiz Alberto Figueiredo Machado e André 
Aranha Corrêa do Lago, atuais negociadores brasileiros na Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima 
(UNFCC), órgão da Organização das Nações Unidas responsável pelo novo acordo global do clima, como 
também com os futuros negociadores, os embaixadores José Antônio Marcondes de Carvalho e Benedicto 
Fonseca Filho. 
 
Autoria: Deputado Alfredo Sirkis 
Resultado: Aprovado 
 
 

ITEM 3 
 

REQUERIMENTO DA COMISSÃO MISTA PERMANENTE 
SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS Nº 7, de 2013 

 
 
Requer a realização de Audiência Pública Conjunta com a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional para oitiva com Christina Figueires, Secretária Executiva da Convenção-Quadro sobre Mudança 
do Clima (UNFCCC) órgão da Organização das Nações Unidas responsável pelo novo acordo global do 
clima, no dia 20 de junho de 2013. 
 
Autoria: Deputado Alfredo Sirkis 
Resultado: Aprovado 
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C - SECRETARIA DE COMISSÕES 
C.1 – Coordenação de Comissões Permanentes  

do Senado Federal 
Reuniões realizadas e Proposições apreciadas  

01 a 30/06/2013 
 

REUNIÕES 
 

 
REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES PERMANENTES E SUBCOMISSÕES, 

POR TIPO DE REUNIÃO 
 

COMISSÕES – REUNIÕES ORDINÁRIAS 8 

COMISSÕES – REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS 59 

REUNIÕES DE SUBCOMISSÕES 4 

REUNIÕES CONJUNTAS 4 

TOTAL 75 

 
 

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES PERMANENTES, POR COMISSÃO 
 

 
COMISSÕES 

 

 
ORDINÁRIAS 

 
EXTRAORDINÁRIAS

PARTICIPAÇÃO 
 EM REUNIÕES 
CONJUNTAS * 

 
TOTAL** 

CAE 3 7 1 11 

CAS - 4 3 7 

CCJ  4 8 2 14 

CE - 4 1 5 

CMA - 4 - 4 

CDH - 7 1 8 

CRE 1 5 1 7 

CI - 4 - 4 

CDR - 4 - 4 

CRA - 4 - 4 

CCT - 6 - 6 

CMMC - 2 - 2 

TOTAL 8 59 
 
(*) O número informa a participação individualizada das Comissões em Reuniões Conjuntas 
(**) O número inclui a participação dessas Comissões em Reuniões Conjuntas 
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REUNIÕES REALIZADAS PELAS SUBCOMISSÕES (***), POR COMISSÃO 

 
 

SUBCOMISSÕES 
PERMANENTES E TEMPORÁRIAS 

 
REUNIÕES

PARTICIPAÇÃO 
EM REUNIÕES 
CONJUNTAS    

 TOTAL   

Subcomissão Permanente para tratar dos Temas Estruturais e 
de Longo Prazo da Economia Brasileira -  CAEECON (CAE) 1 - 1 

Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Copa do 
Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016 – CMACOPOLIM 
(CMA) 

1 - 1 

Subcomissão Temporária de Elaboração do Marco 
Regulatório da Mineração em Terras Raras no Brasíl – 
CCTSTTR (CCT) 

2 - 2 

TOTAL 4 

   
(***) Listadas somente as Subcomissões que se reuniram no período. 
 
 
 
 
 
 
 
 

REUNIÕES CONJUNTAS 

NÚMERO DA REUNIÃO CONJUNTA  COMISSÕES E SUBCOMISSÕES  

8ª  CRE e CCJ  

9ª  CAS e CE  

10ª  CDH e CAS  

11ª  CAS, CCJ e CAE  
 

TOTAL DE REUNIÕES CONJUNTAS = 4 
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS  
 

 
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR COMISSÕES PERMANENTES 

 
Comissão de Assuntos Econômicos – CAE 6 

Comissão de Assuntos Sociais – CAS 1 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ 3 

Comissão de Educação, Cultura e Esporte – CE - 

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle – CMA 2 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH  5 

Comissão de Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE 3 

Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI 4 

Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR 1 

Comissão de Agricultura e Reforma Agrária – CRA 2 

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – CCT 3 

Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC 2 
 
TOTAL  
 

32 

 
 
 
 
 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR SUBCOMISSÕES 
 

Subcomissão Temporária de Elaboração do Marco Regulatório da Mineração em 
Terras Raras no Brasíl – CCTSTTR (CCT) 2 

 
TOTAL  
 

2 
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS EM REUNIÕES CONJUNTAS  
 

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e Comissão de Constituição, 
Justiça e CIdadania – CRE e CCJ 1 

Comissão de Assuntos Sociais e Comissão de Educação, Cultura e Esporte – CAS e 
CE 1 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e Comissão de Assuntos 
Sociais – CDH e CAS 1 

Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e 
Comissão de Assuntos Econômicos – CAS, CCJ e CAE 1 

 
TOTAL  
 

4 

 
 
 
TOTAL GERAL DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS PELAS COMISSÕES E 
SUBCOMISSÕES 
 

38 
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PARECERES PROFERIDOS PELAS COMISSÕES PERMANENTES 
 

MATÉRIA 
COMISSÕES PERMANENTES 

CAE CAS CCJ CE CMA CDH CRE CI CDR CRA CCT CMMC TOTAL

PEC - - 2 - - - - - - - - - 2 

PLS  7 9 2 14 1 4 - 2 6 1 2 - 48 

PLC  2 6 1 2 - - - 1 1 1 - - 14 

PDS  - - - - - - 3 - - - 26 - 29 

PRS - - 1 1 - - - - - - - - 2 

RQS - - - - - - 5 - - - - - 5 

MSF 5 1 5 - - - 3 - - - - - 14 

OFS - - 3 - - - - - - - - - 3 

AVS - - - - 2 - - - - 1 - - 3 

AMA - - - - 5 - - - - - - - 5 

SUG - - - - - 1 - - - - - - 1 

TOTAL  14 16 14 17 8 5 11 3 7 3 28 - 126 

 
 

PARECERES EM DECISÃO TERMINATIVA  
 

POR TIPO DE MATÉRIA 

PLS 25 

PLC 9 

PDS 26 

TOTAL 60 

  
PARECERES EM DECISÃO NÃO TERMINATIVA  

 
POR TIPO DE MATÉRIA 

PEC 2 

PLS 23 

PLC 5 

PRS 2 

PDS 3 

RQS 5 

MSF 14 
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OFS 3 

AVS 3 

AMA 5 

SUG 1 

TOTAL 66 

 
REQUERIMENTOS APRECIADOS EM COMISSÕES PERMANENTES 

E SUBCOMISSÕES 
 

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM COMISSÕES PERMANENTES 

CAE CAS CCJ CE CMA CDH CRE CI CDR CRA CCT CMMC TOTAL 

5 12 5 11 9 11 3 10 3 8 5 3 85 

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM SUBCOMISSÕES 

Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas 
de 2016 – CMACOPOLIM (CMA) 1 

TOTAL DE REQUERIMENTOS DE SUBCOMISSÕES 1 

 
 

TOTAL DE REQUERIMENTOS DE COMISSÕES PERMANENTES E SUBCOMISSÕES 86 

 
 
 

REQUERIMENTOS EM COMISSÃO 
Aprovados 84 

Rejeitado 1 

TOTAL 85 

 
 
 

REQUERIMENTOS EM SUBCOMISSÃO 
Aprovados 1 

TOTAL 1 
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MATÉRIAS ADOTADAS PELAS COMISSÕES  
PARA APRESENTAÇÃO EM PLENÁRIO 

 
Requerimentos de Urgência 5 

Requerimentos de Informações 1 

Requerimento de Desempenho de Missão Oficial 3 

Projeto de Lei do Senado 1 

TOTAL 10 
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RELATÓRIO ACUMULADO NO PERÍODO DE 04/02 A 30/06/2013  
 

Reuniões Realizadas e Proposições Apreciadas  
 

 
REUNIÕES 

 
 

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES PERMANENTES E SUBCOMISSÕES, 
POR TIPO DE REUNIÃO 

 
COMISSÕES – REUNIÕES ORDINÁRIAS 53 

COMISSÕES – REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS 206 

REUNIÕES DE SUBCOMISSÕES 17 

REUNIÕES CONJUNTAS 11 

TOTAL ACUMULADO 287 
 

 
REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES PERMANENTES, POR COMISSÃO 

COMISSÕES ORDINÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS REUNIÃO CONJUNTA * – 
COMISSÕES PARTICIPANTES TOTAL** 

CAE 15 16 6 37 
CAS - 25 3 28 
CCJ 17 12 3 32 
CE 8 19 1 28 

CMA 6 11 3 20 
CDH - 27 1 28 
CRE 6 17 2 25 

CI - 22 3 25 
CDR - 15 1 16 
CRA - 14 - 14 
CCT - 19 - 19 

CMMC 1 9 1 11 

TOTAL 
ACUMULADO 53 206  

 
(*) O número informa a participação individualizada das Comissões em Reuniões Conjuntas 
(**) O número inclui a participação dessas  Comissões em  Reuniões Conjuntas 
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REUNIÕES REALIZADAS PELAS SUBCOMISSÕES (*), POR COMISSÃO 

 
 

SUBCOMISSÕES 
PERMANENTES E TEMPORÁRIAS 

 
REUNIÕES 

PARTICIPAÇÃO 
EM REUNIÕES 
CONJUNTAS    

 TOTAL   

Subcomissão Permanente para tratar dos Temas Estruturais e 
de Longo Prazo da Economia Brasileira -  CAEECON (CAE) 1 - 1 

Subcomissão Perm, de Acompanhamento da Copa do Mundo 
de 2014 e das Olimpíadas de 2016 – CMACOPOLIM (CMA) 2 - 2 

Temporária para Acompanhar a Execução das obras da Usina 
de Belo Monte – CMABMONTE  1 - 1 

Subcomissão Permanente em Defesa da Mulher -   (CDH) 2 - 2 

Subcomissão Temporária de Combate à Pedofilia, Direitos da 
Criança, Adolescente, Juventude e Idoso - (CDH) 1 - 1 

Subcomissão Permanente da Memória, Verdade e Justiça -   
(CDH) 1 - 1 

Subcomissão Permanente do Tráfico Nacional e Internacional 
de Pessoas e Combate ao Trabalho Escravo – CDHTRAF 
(CDH) 

2 - 2 

Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil – CISTAC (CI) 3 - 3 

Subcomissão Temporária de Elaboração do Marco 
Regulatório da Mineração em Terras Raras no Brasíl – 
CCTSTTR (CCT) 

4 - 4 

TOTAL ACUMULADO  17 
 
(*) Listadas somente as Subcomissões que se reuniram no período. 
 
 
 
 
 

   
 REUNIÕES CONJUNTAS 

 

NÚMERO DA  
REUNIÃO 

CONJUNTA 

 
COMISSÕES E SUBCOMISSÕES 

 

 
TOTAL 

1ª CCJ, CAE e CDR  1 

2ª, 4ª e 5ª CAE e CI  3 

3ª CRE e CMA  1 

6ª CAE, CMA, CMO e 3 comissões da CD 1 

7ª CMMC e CMA   1 

8ª CRE e CCJ 1 
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9ª CAS e CE 1 

10ª CDH e CAS 1 

11ª CAS, CCJ e CAE 1 

 
TOTAL ACUMULADO DE REUNIÕES CONJUNTAS = 11 

 

 
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

 
 

 
 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR COMISSÕES PERMANENTES 
 

Comissão de Assuntos Econômicos – CAE 14 

Comissão de Assuntos Sociais – CAS 11 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ 5 

Comissão de Educação – CE 11 

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle – CMA 6 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH  19 

Comissão de Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE 7 

Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI 13 

Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR 7 

Comissão de Agricultura e Reforma Agrária – CRA 5 

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – CCT 8 

Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC 7 
 
TOTAL ACUMULADO 
 
 

113 

 
 
 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR SUBCOMISSÕES 
 

Subcomissão Permanente em Defesa da Mulher – CDHSPDM (CDH) 1 

Subcomissão Permanente do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas e Combate 
ao Trabalho Escravo – CDHTRAF (CDH) 1 

Subcomissão Temporária de Elaboração do Marco Regulatório da Mineração em 
Terras Raras no Brasíl – CCTSTTR (CCT) 4 

Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil – CISTAC (CI) 1 
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Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e Comissão de Constituição, 
Justiça e CIdadania – CRE e CCJ 1 

Comissão de Assuntos Sociais e Comissão de Educação, Cultura e Esporte – CAS e 
CE 1 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e Comissão de Assuntos 
Sociais – CDH e CAS 1 

Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e 
Comissão de Assuntos Econômicos – CAS, CCJ e CAE 1 

 
TOTAL ACUMULADO 
 

11 

 
 
 

 
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS EM REUNIÕES CONJUNTAS  

 
Comissão de Assuntos Econômicos e Comissão de Serviços de Infraestrutura – CAE e 
CI 3 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Comissão de Assuntos Econômicos e 
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CCJ, CAE e CDR 1 

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle  e 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional  - CMA e CRE 1 

Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle e Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização 2013 – CAE, CMA e CMO – e 3 Comissões  Permanentes da 
Comissão dos Deputados 

1 

Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas e Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle – CMMC e CMA 1 

TOTAL ACUMULADO 7 

 
 
 
TOTAL GERAL ACUMULADO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS PELAS 
COMISSÕES E SUBCOMISSÕES 
 

131 
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PARECERES PROFERIDOS PELAS COMISSÕES PERMANENTES 
 
 
 

MATÉRIA 
COMISSÕES PERMANENTES 

CAE CAS CCJ CE CMA CDH CRE CI CDR CRA CCT CMMC TOTAL

PEC - -  8 - - - - - - - - - 8 

PLS  32 47 18 19 18 11 2 9 13 4 5 - 178 

SCD - - - 2 - - - - - - - - 2 

PLC  8 10 11 4 3 1 2 2 1 2 2 - 46 

PDS  - - 1 - - - 10 - - - 86 - 97 

PRS 2 1 4 2 - - 1 - - - - - 10 

RQS - - 1 1 - - 16 - - - - - 18 

IND - - - - - - 1      1 
EMEN 
PLEN 1 - 1 - - - - - - - - - 2 

MSF 12 2 5 1 2 - 20 1 - - - - 43 

OFS - 1 17 1 3 - - - - - - - 22 

AVS - - - - 6 - - - - 3 - - 9 

AMA - - - - 11 - - - - - - - 11 

PET 1 - - - - - - - - - - - 1 

SUG - - - - - 4 - - - - - - 4 

TOTAL 
ACUM.  56 61 66 30 43 16 52 12 14 9 93 - 452 

 
 
 
 

PARECERES EM DECISÃO TERMINATIVA  
 
 
 

POR TIPO DE MATÉRIA 

PLS 75 

PLC 15 

PDS 86 

OFS 1 

TOTAL ACUMULADO 177 
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PARECERES EM DECISÃO NÃO TERMINATIVA  
 

POR TIPO DE MATÉRIA 

PEC 8 

PLS 103 

SCD 2 

PLC 31 

PRS 10 

PDS 11 

RQS 18 

IND 1 

EMEN PLEN 2 

MSF 43 

OFS 21 

AVS 9 

AMA 11 

PET 1 

SUG 4 

TOTAL ACUMULADO 275 

 
REQUERIMENTOS APRECIADOS EM COMISSÕES PERMANENTES 

E SUBCOMISSÕES 
 

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM COMISSÕES PERMANENTES 

CAE CAS CCJ CE CMA CDH CRE CI CDR CRA CCT CMMC TOTAL 

37 33 24 29 32 46 31 34 22 33 15 7 343 

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM SUBCOMISSÕES 

Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 
2016 – CMACOPOLIM (CMA) 6 

Subcomissão Temporária para acompanhar a execução das obras da Usina de Belo Monte – 
CMABMONTE (CMA) 1 

Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil – CISTAC (CI) 1 

TOTAL ACUMULADO DE REQUERIMENTOS DE SUBCOMISSÕES 8 
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TOTAL ACUMULADO DE REQUERIMENTOS DE COMISSÕES PERMANENTES E 
SUBCOMISSÕES 351 

 
 
 

REQUERIMENTOS EM COMISSÃO 
 

Aprovados 328 

Rejeitados 9 

Retirado 1 

Retirados pelo autor 2 

Prejudicados  3 

TOTAL ACUMULADO 343 

 
 

REQUERIMENTOS EM SUBCOMISSÃO 
 

Aprovados 8 

TOTAL ACUMULADO 8 

 
 

MATÉRIAS ADOTADAS PELAS COMISSÕES  
PARA APRESENTAÇÃO EM PLENÁRIO 

 
Requerimento de Urgência 29 

Requerimento de Informações 9 

Requerimento de Voto de Aplauso 2 

Requerimento Desempenho Missão Oficial 7 

Projeto de Lei do Senado 4 

Projeto de Resolução 1  

TOTAL ACUMULADO 52 
 

 
 

RELATÓRIO DE SUBCOMISSÃO APRECIADO PELA COMISSÃO   
(Art. 73 § 2º do RISF) 

 
CI - Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil (CISTAC)  1 

TOTAL ACUMULADO 1 
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DAS COMISSÕES PERMANENTES 
01 a 30/06/2013 

 
 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
 
 

- COMISSÕES PERMANENTES - 
 
 

 
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS (CAE) 

 

 
 Dia 03 de junho 
Finalidade: 
Instruir o Projeto de Lei do Senado nº 259 de 2009, que "altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
para permitir a participação de empresa e de capital estrangeiro na assistência à saúde". 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RQE 29/2013, Senador Vital do Rêgo e outros 
- RQE 32/2013, Senador Humberto Costa 
Participantes: 
· Bruno Sobral de Carvalho - Diretor de Desenvolvimento Setorial - Agência Nacional de Saúde 
Suplementar - ANS 
· Carlos Vital Tavares Corrêa Lima - Vice-Presidente - Conselho Federal de Medicina - CFM 
(representante de: Roberto Luiz d'Ávila) 
· Kenys Menezes Machado - Coordenador Geral de Análise Antitruste 2 - Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica - Cade 
· Daniel Coudry - Diretor Executivo - Associação Nacional de Hospitais Privados - ANAHP 
(representante de: Francisco Roberto Balestrin Andrade) 
· Fausto Pereira dos Santos - Diretor - Departamento de Regulamentação, Avaliação e Controle de 
Sistemas da Secretaria de Assistência à Saúde - SAS 
(representante de: Ministério da Saúde) 
· Maria do Socorro de Souza - Presidente - Conselho Nacional de Saúde - CNS 
(representante de: Conselho Nacional de Saúde - CNS) 
 
 Dia 11 de junho 
Finalidade: 
Debater a solidez da Política Econômica Brasileira, apresentando análises acerca de seu panorama, as 
perspectivas para a próxima década, priorizando temas que influenciam a competitividade da economia, 
com ênfase no setor industrial, e a melhoria do ambiente institucional. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RQE 4/2013, Senador Eduardo Suplicy e outros 
- RQE 21/2013, Senador Cristovam Buarque 
Participante: 
· Marcos Lisboa - Ph. D. em Economia pela Universidade da Pensilvânia, EUA 
 
 Dia 18 de junho 
Finalidade: 
Apresentação do Mapa da Indústria 2013. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
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- RQE 37/2013, Senador Lindbergh Farias 
Observação: a audiência pública contou com a presença, ainda, do sr. José Augusto Coelho Fernandes, 
Diretor de Políticas e Estratégia da CNI, e do sr. Rafael Lucchesi, Diretor de Educação e Tecnologia da 
CNI. 
Participante:  
· Robson Braga de Andrade - Presidente da Confederação Nacional da Indústria - CNI 
 
 Dia 18 de junho 
Finalidade: 
Discutir as diretrizes, implementação e perspectivas futuras da política monetária, em atendimento aos §§ 
1º e 2º do art. 99 do Regimento Interno do Senado Federal. 
Participante: 
· Alexandre Tombini - Presidente do Banco Central do Brasil 
 
 Dia 19 de junho 
Finalidade: 
Instruir o Projeto de Lei da Câmara nº 310 de 2009, qu "institui o Regime Especial de Incentivos para o 
Transporte Coletivo Urbano e Metropolitano de Passageiros - REITUP, condicionado à implantação do 
bilhete único temporal ou rede integrada de transportes". 
- PLC 310/2009, Deputado Fernando de Fabinho 
Observação: a audiência pública contou com a presença, ainda, do Deputado Carlos Zarattini, da Prefeita 
do Município de Guarujá, Sra. Maria Antonieta de Brito, e do Prefeito do Município de Guarulhos, Sr. 
Sebastião Almeida. 
Participantes: 
· José Fortunati - Prefeito do Município de Porto Alegre; Presidente da Frente Nacional de Prefeitos - FNP 
· Paulo Ziulkoski - Presidente da Confederação Nacional dos Municípios - CNM 
 
 Dia 25 de junho 
Finalidade: 
Debater a solidez da Política Econômica Brasileira, apresentando análises acerca de seu panorama, as 
perspectivas para a próxima década, priorizando temas que influenciam a competitividade da economia, 
com ênfase no setor industrial, e a melhoria do ambiente institucional. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RQE 4/2013, Senador Eduardo Suplicy e outros 
- RQE 35/2013, Senador Armando Monteiro 
Participante: 
· Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo - Professor de Economia da Universidade Estadual de Campinas – 
Unicamp; Doutor da Universidade Estadual de Campinas – Unicamp 

 
COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS) 

 

 
 Dia 18 de junho 
Finalidade: 
Instruir o Projeto de Lei do Senado nº 47, de 2013, de autoria do Senador Ruben Figueiró, que 
"acrescenta o § 4º ao art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para tornar obrigatório o pagamento de comissão de pelo menos 4% 
(quatro por cento)sobre o valor das vendas efetivadas pelo empregado de empresa comercial". 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RAS 20/2013, Senador Paulo Paim 
Participantes: 
· Antonio Lisboa Cardoso - Advogado da Divisão Sindical da Confederação Nacional do Comércio - CNC 
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· Adelmir Araújo Santana - Presidente da Federação do Comércio do Distrito Federal 
· Luiz Carlos Motta - Diretor Primeiro Tesoureiro da Confederação Nacional dos Trabalhadores no 
Comércio - CNTC 
· José Francisco Pantoja Pereira - Diretor Social e de Assuntos Legislativos da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores no Comércio - CNTC 
· Idelmar da Mota Lima - Diretor Segundo Secretário da Confederação Nacional dos Trabalhadores no 
Comércio - CNTC 
· José Alves Paixão - Diretor Suplente da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio – 
CNTC 

 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA (CCJ) 
 

 
 Dia 03 de junho 
Finalidade: 
Debater a necessidade de redução da maioridade penal, sob o enfoque da eficácia da medida, suas 
consequências, e constitucionalidade da modificação legislativa. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RQJ 12/2013, Senador Vital do Rêgo 
- RQJ 14/2013, Senador Vital do Rêgo 
- RQJ 15/2013, Senador Vital do Rêgo 
Participantes: 
· Marcus Vinicius Furtado Coelho - Presidente - Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - 
OAB 
(representante de: Ordem dos Advogados do Brasil) 
· Raquel Elias Ferreira Dodge - Subprocuradora-Geral da República - Ministério Público Federal 
Coordenador - 2ª Câmara de Coordenação e Revisão Criminal e Controle Externo da Atividade Policial do 
Ministério Público Federal - 2ª CCR-MPF 
(representante de: Ministério Público Federal) 
 
 Dia 10 de junho 
Finalidade: 
Debater a necessidade de redução da maioridade penal, sob o enfoque da eficácia da medida, suas 
consequências, e constitucionalidade da modificação legislativa.  
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RQJ 12/2013, Senador Vital do Rêgo 
- RQJ 14/2013, Senador Vital do Rêgo 
- RQJ 15/2013, Senador Vital do Rêgo 
- RQJ 19/2013, Senador Vital do Rêgo 
- RQJ 24/2013, Senador Vital do Rêgo 
Participantes: 
· Marco Antônio Marques da Silva - Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - 
TJSP 
· João Kopytowski - Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná - TJPR 
· José Muiños Piñeiro Filho - Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ 
· Wágner de Araújo Neto - Defensor Público Federal 
(representante de: Haman Tabosa de Moraes e Córdova) 
· Patrícia Kettermann - Presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos 
· Luiz Flávio Gomes - Jurista 
· Henrique Nelson Calandra - Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros 
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 Dia 17 de junho 
Finalidade: 
Debater a necessidade de redução da maioridade penal sob o enfoque da eficácia da medida e da 
maturidade e desenvolvimento mental do adolescente. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RQJ 12/2013, Senador Vital do Rêgo 
- RQJ 13/2013, Senador Vital do Rêgo 
- RQJ 14/2013, Senador Vital do Rêgo 
- RQJ 20/2013, Senador Vital do Rêgo 
- RQJ 21/2013, Senador Eduardo Suplicy 
Participantes: 
· Cynthia Rejanne Correa Araujo Ciarallo - Conselheira do Conselho Federal de Psicologia – CFP  
(representante de: Humberto Verona) 
· Alex Reinecke de Alverga - Assessor do Gabinete da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos 
Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 
(representante de: Maria do Rosário Nunes) 
· Renato Barão Varalda - Promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - 
MPDFT 

 
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E  

FISCALIZAÇÃO E CONTROLE (CMA) 
 

 
 Dia 04 de junho 
Finalidade: 
Debater os desdobramentos da Lei 12.651, de 2012 - Código Florestal, que completa um ano de vigência. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RMA 27/2013, Senador Blairo Maggi 
Participantes: 
· José Esteves de Lacerda Filho - Secretário de Estado do Meio Ambiente - Governo de Mato Grosso 
· Jerry Marcos Cassol - Presidente - Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tabaporã 
· André Lima -Consultor de Gestão Ambiental - Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia 
(representante de: Paulo Moutinho) 
· Hélio Gurgel - Presidente - Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente - Abema 
· Rodrigo Justus de Brito - Assessor Técnico - Confederação Nacional da Agricultura - CNA 
(representante de: Kátia Abreu) 
· Leornardo Pio da Silva Campos - Secretário da Comissão Nacional de Direito Ambiental - Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB 
· Paulo Guilherme Francisco Cabral - Secretário de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável - 
Ministério do Meio Ambiente - MMA 
(representante de: Izabella Teixeira) 
 
 Dia 18 de junho 
Finalidade: 
"Prestar esclarecimentos acerca da 'investigação paralela' conduzida pela Secretaria-Geral da Presidência 
da República na sindicância coordenada pela Casa Civil sobre as traficâncias da Sra. Rosemary Noronha 
no período em que ela chefiava o escritório da Presidência da República em São Paulo". 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RMA 23/2013, Senador Aloysio Nunes Ferreira 
Participante: 
· Gilberto Carvalho - Ministro da Secretaria Geral da Presidência da República 
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COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA (CDH) 

 

 
 Dia 03 de junho 
Finalidade: 
Apresentação do “Projeto de acessibilidade para pessoas com restrição de mobilidade e deficiência”, do 
Ministério das Cidades. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RDH 15/2013, Senador Paulo Paim 
Participantes: 
· Gabriel Guy Leger - Procurador do Tribunal de Contras do Ministério Público do Paraná 
· Sérgio Paulo da Silveira Nacimento - Coordenador Geral de Acessibilidade da Secretaria Nacional de 
Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República 
(representante de: Antonio José do Nascimento Ferreira) 
· Carolina Baima Cavalcanti - Gerente de Políticas de Acessibilidade e Planejamento Urbano - Ministério 
das Cidades - MC 
(representante de: Yuri Rafael Della Giustina) 
· Maurício França - Diretor de Tecnologia para o Desenvolvimento Social da FINEP 
· Guilherme de Azambuja Lira - Diretor - TECASSISTIVA - Empresa resposável pela criação da 
Tecnologia de Impressão em Braille de Extratos Bancários 
 
 Dia 10 de junho 
Finalidade: 
Debater sobre o tema: “Alienação Parental”. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RDH 33/2013, Senador Paulo Paim e outros 
Participantes: 
· Sérgio Eduardo Marques - Coordenador - Convivência Familiar e Comunitária da Secretaria Nacional de 
Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República 
(representante de: Maria do Rosário Nunes) 
· Elizio Luiz Perez - Juiz Titular da 41ª Vara do Trabalho de São Paulo - Responsável pela consolidação 
do anteprojeto que originou a Lei da Alienação Parental (Lei 12.318/2010) 
· Sérgio de Moura Rodrigues - Oficial de Polícia Militar da Reserva - Estudioso do fenômeno da "Alienação 
Parental" Fundador e Presidente - Associação Brasileira Criança Feliz  
· Ana Gerbase - Advogada – Advocacia Colaborativa - Rio de Janeiro 
· Delma Silveira Ibias -Advogada especialista em direito de família 
· Andréia Calçada - Psicóloga - Mestranda em sistemas de resolução de conflitos pela Universidade 
Nacional de Lomas de Zamora - Argentina 
· Érico Gundim de Morais - Representante - Mato Grosso 
 
 Dia 17 de junho 
Finalidade: 
Debater a regulamentação da Emenda Constitucional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Domésticos 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RDH 39/2013, Senadora Ana Rita 
- RDH 46/2013, Senadora Ana Rita 
Participantes: 
· Mauricio José Godinho Delgado - Ministro do Tribunal Superior do Trabalho - TST 
· Leonardo José Rolim Guimarães - Secretário de Políticas de Previdência Social do Ministério da 
Previdência Social - MPS 
· Tânia Mara Coelho de Almeida Costa - Coordenadora-Geral da Secretaria de nspeção do Trabalho - 
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Ministério do Trabalho e Emprego - MTE 
· Guilherme Guimarães Feliciano - Diretor de Prerrogativas e Assuntos Jurídicos da Associação Nacional 
dos Magistrados da Justiça do Trabalho - ANAMATRA 
· Samara R. da Silva Nunes - Presidenta da Associação Brasiliense das Empregadas Domésticas, 
Trabalhadoras e Trabalhadores do Lar do Distrito Federal e do Entorno - ASBRALE 
· Maria de Fátima Passos Cavalcante - Presidenta da Associação de Empregadores Domésticos do DF 
 
 Dia 19 de junho 
Finalidade: 
"Debater o casamento civil igualitário com a sociedade civil organizada e o Governo Federal." 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RDH 41/2013, Senador Randolfe Rodrigues e outros 
Participantes: 
· Gustavo Carvalho Bernardes - Coordenador-Geral de Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos Humanos da 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 
(representante de: Maria do Rosário Nunes) 
· Jean Wyllys - Deputado Federal do PSOL / RJ 
· Érika Kokay - Deputada Federal do PT - DF 
· Paulo Roberto Iotti Vecchiatti - Advogado, Mestre em Direito Constitucional - Autor do livro Manual da 
Homoafetividade 
· Letícia Perez - Representante do Movimento LGBT 
· Kátia Ozório - Representante do Movimento LGBT 
 
 Dia 24 de junho 
Finalidade: 
Debater sobre “O Assédio Moral e a Discriminação Sofrida pelos Servidores Federais do Brasil e do 
Exterior”. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RDH 27/2013, Senador Paulo Paim 
- RDH 45/2013, Senador Paulo Paim 
Participantes: 
· Adriano Silva Pucci - Ministro de 2ª Classe – Membro Titular da Comissão de Ética do Ministério das 
Relações Exteriores - MRE 
(representante de: Antonio Patriota) 
· Jones Borges Leal - Presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais - FENAPEF 
· Claudia Regina Siano Rajecki - Presidenta da Associação Internacional dos Funcionários Servidores 
Locais do Ministério das Relações Exteriores no Mundo - AFLEX 
· Alexey Van Der Broocke - Presidente do Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério das Relações 
Exteriores - SINDITAMARATY 
· Leilane Ribeiro de Oliveira - Presidenta do Sindicato Nacional dos Servidores do Plano Especial de 
Cargos da Polícia Federal - SINPECPF 
· Valdemar Moreira da Silva Filho - Engenheiro de Segurança do Trabalho - Diretor Geral da Associação 
Nacional dos Petroleiros Pedevistas - ANPP - CONREPPV NACIONAL 
· Vicente Almeida - Presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento 
Agropecuário – SINPAF 
 

 
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL (CRE) 

 

 
 Dia 20 de junho 
Finalidade: 
Debater acerca da solicitação da empresa americana Amazon.com Incorporação de registrar domínio na 
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internet utilizando o termo AMAZON. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RRE 29/2013, Senadora Vanessa Grazziotin 
- RRE 32/2013, Senadora Vanessa Grazziotin 
Participantes: 
· Benedicto Fonseca Filho – Embaixador, Diretor do Departamento de Temas Científicos e Tecnológicos 
do Ministério das Relações Exteriores - MRE 
· Virgílio Augusto Fernandes Almeida - Representante do Comitê Gestor de Internet no Brasil - CGI 
· Percival Henriques - Presidente da Associação Nacional para Inclusão Digital - ANID 
· Everton Lucero - Representante da Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números – 
ICANN no Brasil 
· Robby Ramlakhan – Embaixador, Secretário-Geral da Organização do Tratado de Cooperação 
Amazônica - OTCA 
 
 Dia 20 de junho 
Finalidade: 
Debater questões referentes à criação do bloco Aliança do Pacífico e seus reflexos na integração latino-
americana e sobre o bloco regional do MERCOSUL. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RRE 40/2013, Senador Pedro Simon 
- RRE 27/2013, Senador Pedro Simon 
Participante: 
· Antonio de Aguiar Patriota – Embaixador, Ministro de Estado das Relações Exteriores – MRE 
 
Dia 24 de junho 
Finalidade: 
Debater a regulamentação para o uso civil, comercial e militar dos chamados "drones" ou Veículos Aéreos 
Não Tripulados (VANT).  
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RRE 15/2013, Senadora Ana Amélia e outros 
Participantes: 
· Paulo Ricardo Laux – Cel Av, Estado-Maior da Aeronáutica - FAB 
· Wellington Soares Gonçalves - Delegado da Polícia Federal - Ministério da Justiça - MJ 
· Roberto José Silveira Honorato - Gerente Técnico de Processos Normativos da Superintendência de 
Aeronavegabilidade de Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC 
· Antonio Mendes de Oliveira Castro - Coordenador do Comitê VANT 
(representante de: Sami Youssef Hassuani) 
· Cyro André Cruz – Major Av. -  Estado-Maior da Aeronáutica - FAB 
 

 

COMISSÃO DE SERVIÇOS INFRAESTRUTURA (CI) 

 
 Dia 05 de junho 
Finalidade: 
Agenda CI 2013/2014 - Investimento e gestão: desatando o nó logístico do país 
2º Ciclo - Financiamento e Gestão de Transportes 
Painel 1 - Cenário atual da infraestrutura de transportes do Brasil 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RQI 1/2013, Senador Fernando Collor 
Participantes: 
· Luiz Afonso dos Santos Senna - Professor - Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 
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· Wagner Ferreira Cardoso - Secretário Executivo - Conselho Temático Permanente de Infraestrutura da 
Confederação Nacional da Indústria – CNI 
 
 Dia 10 de junho 
Finalidade: 
Agenda CI 2013/2014 - Investimento e gestão: desatando o nó logístico do país 
2º Ciclo - Financiamento e Gestão de Transportes 
Painel 2 - Mecanismos de financiamento da infraestrutura de transportes 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RQI 1/2013, Senador Fernando Collor 
Participantes: 
· Raul Velloso - Consultor econômico - Diretor da ARD Consultores Associados 
· Fernão Justen de Oliveira – Advogado - Sócio da Justen, Pereira Oliveira & Talamini Advogados 
· Natália Marcassa de Souza - Diretora da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT 
 
 Dia 12 de junho 
Finalidade: 
Prestar esclarecimentos sobre a atuação do IBAMA em obras de Infraestrutura, em especial aquelas 
executadas pelo DNIT. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RQI 24/2013, Senador José Pimentel 
Participante: 
· Volney Zanardi Junior - Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais  
Renováveis - IBAMA 
 
 Dia 19 de junho 
Finalidade: 
Agenda CI 2013/2014 - Investimento e gestão: desatando o nó logístico do país 
2º Ciclo - Financiamento e Gestão de Transportes 
Painel 3 - A Infraestrutura Rodoviária e a Mobilidade Urbana 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RQI 1/2013, Senador Fernando Collor 
Participantes: 
· Moacyr Duarte – Doutor, Presidente da Associação Brasileira de Concessionárias e Rodovias - ABCR 
· Orlando Strambi – Doutor, Professor Titular de Transporte Urbano da Escola Politécnica da Universidade 
de São Paulo – USP 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO (CDR) 

 
 Dia 12 de junho 
Finalidade: 
Debater "sobre os megaeventos (Copa das Confederações, Jornada Mundial da Juventude, Copa do 
Mundo de Futebol, Olimpíadas e Paralimpíadas) como plataforma de promoção do turismo brasileiro". 
TEMA DA 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA - "Impactos econômicos e o legado dos megaeventos para o Turismo 
Brasileiro". 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RDR 19/2013, Senadora Lídice da Mata 
Participantes: 
· Enrico Fermi Torquato Fontes - Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - ABIH 
· Márcio Santiago de Oliveira - Presidente da Federação de Convention & Visitors Bureaux - FC&VB-SP 
(representante de: João Luiz dos Santos Moreira) 
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· Nelson de Abreu Pinto - Presidente da Confederação Nacional do Turismo - CNTur 
· Eduardo Sanovicz - Presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas - ABEAR 
· Ricardo Amaral - Presidente da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos - ABREMAR  

COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA (CRA) 

 
 Dia 13 de junho 
Finalidade: 
Avaliar as atuais intervenções para a manutenção e reconstrução da BR 319, que liga Porto Velho a 
Manaus, os entraves para a licença ambiental e a programação de obras a serem executadas na rodovia 
pelo DNIT. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RRA 30/2013, Senador Acir Gurgacz 
Participantes: 
· Jorge Ernesto Pinto Fraxe - Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - 
DNIT 
· Eugênio Pio Costa - Diretor de Licenciamento Ambiental Substituto do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais 
 
 Dia 27 de junho 
Finalidade: 
Avaliar as linhas de créditos disponíveis para agricultura, principais proposições e alterações para o Plano 
Safra 2013/2014, e entraves existentes para a concessão e aplicação, bem como as possíveis mudanças 
no enquadramento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e 
simplificação da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP). 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RRA 24/2013, Senador Acir Gurgacz 
- RRA 32/2013, Senador Sérgio Souza e outros 
- RRA 33/2013, Senador Jayme Campos 
Participante: 
· Osmar Dias - Vice-Presidente de Agronegócio e Micro e Pequenas Empresas do Banco do Brasil - 
Agronegócio/BB 

 
COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA (CCT) 

 

 
 Dia 06 de junho 
Finalidade: 
3a. Audiência Pública, com a participação da Subcomissão Temporária para Elaboração de Projeto de lei 
do Marco Regulatório da Mineração e da Exploração de Terras Raras no Brasil (CCTSTTR), que tem por 
objetivo debater as "AÇÕES PARA OS MINERAIS ESTRATÉGICOS PARA O PAÍS, COM A CRIAÇÃO E 
UM NOVO MARCO REGULATÓRIO QUE POSSIBILITE O DESENVOLVIMENTO DE UMA CADEIA 
PRODUTIVA PARA O SETOR". 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RCT 3/2013, Senador Luiz Henrique e outros 
Participantes: 
· Francisco Valdir Silveira - Chefe do Departamento de Recursos Minerais - Companhia de Pesquisa de 
Recursos Minerais e Serviço Geológico do Brasil - CPRM 
· Marcelo Ribeiro Tunes - Diretor de Assuntos Minerários - Instituto Brasileiro de Mineração - IBRAM 
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· Paulo César Ribeiro Lima - Consultor Legislativo - Câmara dos Deputados - CD 
· Adriano Drummond Cançado Trindade - Advogado - Pinheiro Neto Advogados 
· José Farias de Oliveira - Professor Titular do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais - 
Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia - COPPE/UFRJ 
 
 Dia 25 de junho 
Finalidade: 
Discutir o tema "PESQUISAS E NOVAS TECNOLOGIAS SOBRE CÉLULAS-TRONCO E SUAS 
APLICAÇÕES". 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RCT 5/2013, Senador Zeze Perrella e outros 
Participantes: 
· Daniel Roberto Coradi de Freitas - Gerente da Gerência de Tecidos, Células e Órgãos da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA 
· Sérgio Duval de Barros Vieira - Diretor Médico do GID BRASIL 
· Antônio Carlos Campos de Carvalho - Chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da 
Saúde - MS 
· Mayana Zatz - Coordenadora-Geral do Centro de Estudos do Genoma Humano do Centro de Pesquisa, 
Inovação e Difusão (CEPID) 
 
 Dia 27 de junho 
Finalidade: 
4a. Audiência Pública, com a participação da Subcomissão Temporária para Elaboração de Projeto de lei 
do Marco Regulatório da Mineração e da Exploração de Terras Raras no Brasil (CCTSTTR), que tem por 
objetivo debater as "AÇÕES PARA OS MINERAIS ESTRATÉGICOS PARA O PAÍS, COM A CRIAÇÃO 
DE UM NOVO MARCO REGULATÓRIO QUE POSSIBILITE O DESENVOLVIMENTO DE UMA CADEIA 
PRODUTIVA PARA O SETOR". 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RCT 3/2013, Senador Luiz Henrique e outros 
Participantes: 
· Jorge Luiz Brito Cunha Reis - Coordenador - Geral de Transporte, Mineração e Obras Civis Substituto 
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 
· Antenor Silva - CEO da MBAC Fertilizantes 
· Tadeu Carneiro - Diretor Geral da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração - CBMM 
· Tetsuichi Takagi - Líder do Grupo de Pesquisa de Recursos Minerais - AIST do Governo do Japão 

 
COMISSÃO MISTA PERMANENTE SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS (CMMC) 

 

 
 Dia 03 de junho 
Finalidade: 
Adaptação: a Sustentabilidade Ambiental e o Setor Agrícola. 
Participantes: 
· João Luiz Rodrigues Biscaia - Diretor - Federação de Agricultura do Paraná - FAEP 
· Silvio Krinski - Engenheiro - Organização de Cooperativas do Paraná - OCEPAR 
· Josiléia Acordi Zanatta - Pesquisadora - Embrapa Florestas - Embrapa 
· Paulo Roberto Castella - Coordenador - Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Paraná – Sema 
 
 Dia 18 de junho 
Finalidade: 
Debater o Tema: Agricultura de baixo carbono e extensão rural. 
Participantes: 
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· José Guilherme Leal - Diretor do Departamento de Sistemas de Produção e Sustentabilidade do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SPA/MAPA 
· Marco Pavarino - Representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA 
· João Carlos De Carli - Assessor da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA 

 

 
- SUBCOMISSÕES - 

 

SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE ELABORAÇÃO DO MARCO REGULATÓRIO DA  
MINERAÇÃO EM TERRAS RARAS NO BRASIL – CCTSTTR (CCT)  

 
 Dia 06 de junho 
Finalidade: 
3a. Audiência Pública, com a participação da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e 
Informática (CCT), que tem por objetivo debater as "AÇÕES PARA OS MINERAIS ESTRATÉGICOS 
PARA O PAÍS, COM A CRIAÇÃO DE UM NOVO MARCO REGULATÓRIO QUE POSSIBILITE O 
DESENVOLVIMENTO DE UMA CADEIA 
PRODUTIVA PARA O SETOR". 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RCT 3/2013, Senador Luiz Henrique e outros 
Participantes: 
· Francisco Valdir Silveira - Chefe do Departamento de Recursos Minerais - Companhia de Pesquisa de 
Recursos Minerais e Serviço Geológico do Brasil - CPRM 
· Marcelo Ribeiro Tunes - Diretor de Assuntos Minerários - Instituto Brasileiro de Mineração - IBRAM 
· Paulo César Ribeiro Lima - Consultor Legislativo - Câmara dos Deputados - CD 
· Adriano Drummond Cançado Trindade - Advogado - Pinheiro Neto Advogados 
· José Farias de Oliveira - Professor Titular do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais - 
Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia - COPPE/UFRJ 
 
 Dia 27 de junho 
Finalidade: 
4a. Audiência Pública, com a participação da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e 
Informática (CCT), que tem por objetivo debater as "AÇÕES PARA OS MINERAIS ESTRATÉGICOS 
PARA O PAÍS, COM A CRIAÇÃO DE UM NOVO MARCO REGULATÓRIO QUE POSSIBILITE O 
DESENVOLVIMENTO DE UMA CADEIA PRODUTIVA PARA O SETOR". 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RCT 3/2013, Senador Luiz Henrique e outros 
Participantes: 
· Jorge Luiz Brito Cunha Reis - Coordenador - Geral de Transporte, Mineração e Obras Civis Substituto do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 
· Antenor Silva - CEO da MBAC Fertilizantes 
· Tadeu Carneiro - Diretor Geral da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração - CBMM 

· Tetsuichi Takagi - Líder do Grupo de Pesquisa de Recursos Minerais - AIST do Governo do Japão 
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- CONJUNTAS - 
 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL (CRE) E  
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA (CCJ) 

 
 Dia 06 de junho 
Finalidade: 
Examinar os preparativos que o Brasil está adotando com vistas a garantir a 
segurança que se espera de um país prestes a sediar megaeventos esportivos e 
religiosos de envergadura mundial, como a Copa das Confederações e a Jornada 
Mundial da Juventude. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RRE 22/2013, Senador Ricardo Ferraço 
- RRE 30/2013, Senador Ricardo Ferraço 
- RQJ 16/2013, Senador Vital do Rêgo 
- RQJ 18/2013, Senador Vital do Rêgo 
- RQJ 22/2013, Senador Gim 
Participantes: 
· General de Divisão Jamil Megid Júnior - Assessor Especial para Grandes Eventos - Ministério da Defesa 
- MD 
· Coronel Cleber dos Santos Lacerda - Chefe do Escritório de Grandes Eventos - Polícia Militar do Distrito 
Federal - PMDF 
(representante de: Coronel Jooziel de Melo Freire) 
· Wilson Roberto Trezza - Diretor-Geral - Agência Brasileira de Inteligência - ABIN 
· Roberto Alzir Dias Chaves - Delegado da Polícia Federal, Subsecretário Extraordinário para Grandes 
Eventos – SSGEV - Subsecretaria de Grandes Eventos, da Secretaria de Estado de Segurança do Rio de 
Janeiro - SSGEV 
· José Roberto Pimenta Oliveira - Procurador da República no Estado de São Paulo - Procuradoria Geral 
da República - PGR 
· José Gomes Monteiro Neto - Diretor de Operações da Secretaria de Grandes Eventos - Ministério da 
Justiça – MJ 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA E  
COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS – CDH E CAS 

 
 Dia 06 de junho 
Finalidade: 
Debater o "Consumo Seguro: Novo Determinante da Saúde". 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RDH 43/2013, Senadora Ana Rita 
- RAS 24/2013, Senadora Ana Rita 
Participantes: 
· Marta Maria Alves da Silva - Coordenadora da Coordenação Geral de Doenças e Agravos não 
Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde 
(representante de: Jarbas Barbosa da Silva Jr) 
· Paulo Coscarelli - Diretor do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO 
(representante de: João Alziro Herz da Jornada) 
· Neilton Araujo de Oliveira - Diretor Adjunto de Controle e Monitoramento Sanitário da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária - ANVISA 
· Juliana Pereira da Silva - Secretária da Secretaria Nacional do Consumidor - Ministério da Justiça – MJ 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS E 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE – CAS E CE 

 
 Dia 06 de junho 
Finalidade: 
Debater sobre o Programa de Prevenção do Uso de Drogas para Educadores de Escolas Públicas e seus 
fins. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RAS 16/2013, Senador Waldemir Moka e outros 
- RCE 9/2013, Senador Cyro Miranda 
Participante: 
· Vitore André Zilio Maximiano - Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas – Senad 

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS,  
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA E 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS – CAS, CCJ E CAE 

  
 Dia 20 de junho 
Finalidade: 
Apresentação Anual da prestação de contas e da avaliação das Políticas Públicas da Agência Nacional 
de Saúde - ANS, em atendimento à Resolução nº 4, de 2013, do Senado Federal. 
Participante: 
· André Longo Araújo de Melo - Diretor-Presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS 
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MATÉRIAS APRECIADAS  
 

 
(***) NT = Matéria apreciada em decisão Não Terminativa  
          T = Matéria apreciada em decisão Terminativa  

MATÉRIA RESULTADO (***) COMISSÃO DIA 

               PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO – PEC 

PEC 57A/1999 - Dá nova redação ao art. 243 da 
Constituição Federal. 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CCJ 26/06 

PEC 3/2012 - Altera o § 6º do art. 39 da Constituição 
Federal, para estabelecer a obrigação dos órgãos e 
entidades públicas de divulgar a remuneração de seus 
servidores. 

Aprovado parecer 
favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ. 
(NT) 

CCJ 12/06 

PROJETO DE LEI DO SENADO – PLS 

PLS 17/2004 - Dá nova redação ao inciso IV do artigo 1º da 
Lei nº 8989, de 24 de fevereiro de 1995, incluindo os 
deficientes auditivos na obtenção da insenção do IPI, na 
aquisição de automóveis. 

Aprovado o Projeto e 
as Emendas nºs 1-
CAE e 2-CAE. (T) 

CAE 04/06 

PLS 331/2006 – 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. 

Aprovado o Projeto 
na forma do 
Substitutivo. (T) 

 

Substitutivo 
definitivamente 
adotado pela 
Comissão. (T) 

CDR 

 

 

CDR 

05/06 

 

 

26/06 

PLS 340/2007 - Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro 
de 1995, para permitir a dedução, da base de cálculo de 
imposto de renda da pessoa física, dos pagamentos 
efetuados a profissionais e estabelecimentos de atividade 
física após recomendação médica. 

Tramita em conjunto com 

PLS 375/2008 – Altera o art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de 
dezembro de 1995, para permitir, aos aposentados de 
baixa renda, a dedução das despesas com medicamentos 
da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física. 

Tramita em conjunto com 

PLS 92/2010 – Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 
1995, para permitir a dedução dos valores pagos a título de 
juros decorrentes de crédito imobiliário, no cálculo do 

Aprovado o PLS nº 
375 de 2008 com a 
Emenda nº 1-CAE. 
Ficam prejudicados 
os PLS’s  nºs 340 de 
2007 e 92 de 2010. 
(T) 

CAE 04/06 
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imposto de renda da pessoa física. 

PL 530/2007 - Altera o art. 5º da Lei nº 10.260, de 12 de 
julho de 2001, para condicionar a amortização de débito 
junto ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 
Superior (FIES), pelo estudante financiado, à obtenção de 
rendimentos pessoais sujeitos à tributação pelo imposto de 
renda das pessoas físicas. 

Prejudicado o 
Projeto. (T) 

CE 18/05 

PLS 663/2007 - Acrescenta dispositivo ao art. 9º da Lei nº 
4.380, de 21 de agosto de 1964, para permitir a inclusão de 
custos com móveis e projeto de decoração nas operações 
de financiamento realizadas no âmbito do Sistema 
Financeiro da Habitação. 

Rejeitado o Projeto. 
(T) 

CAE 04/06 

PLS 186/2008 - Insere parágrafo 3º no art. 79 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre 
a avaliação na educação indígena. 

Aprovado o Projeto, 
com as emendas nº 
1-CDH/CE e nº 2-
CDH/CE e com a 
Subemenda nº 1-CE 
à emenda nº 2-CDH-
CE. (T) 

CE 18/06 

PLS 406/2008 - Altera a Lei nº 8.630, de 1993, para 
revigorar a cobrança do Adicional de Indenização do 
Trabalhador Portuário Avulso - AITP, e dá outras 
providências. 

Aprovado parecer 
pela prejudicialidade. 
(NT)  

CI 05/06 

PLS 3/2010 - Assegura o registro público aos prenomes 
indígenas. 

Aprovado o Projeto e 
a Emenda nº 1-
CDH/CCJ. (T) 

CCJ 12/06 

PLS 74/2010 - Cria regras para a aplicação de concursos 
para a investidura em cargos e empregos públicos no 
âmbito da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal. 

Aprovado o 
Substitutivo 
oferecido ao Projeto. 
(T) 

 

Substitutivo 
aprovado em Turno 
Suplementar, com 
as Emendas nºs 1 a 
4-CCJ. (T) 

CCJ 

 

 

 

CCJ 

19/06 

 

 

 

26/06 

PLS 286/2010 - Flexibiliza limites de ruído para cidades 
litorâneas de vocação turística. 

Aprovado parecer 
pela rejeição. (NT) 

CAS 19/06 

PLS 299/2010 - Institui a Semana Nacional da Doação de 
Cordão Umbilical.  

Aprovado o Projeto, 
na forma do 
Substitutivo 
apresentado. (T) 

 

Substitutivo adotado 
definitivamente pela 

CE 

 

 

 

CE 

04/06 

 

 

 

11/06 
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Comissão. (T) 

PLS 304/2010 - Altera as Leis nº 10.260, de 12 de julho de 
2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao 
Estudante do Ensino Superior e nº 11.096, de 13 de janeiro 
de 2005 - que institui o Programa Universidade para Todos 
(PROUNI), regula a atuação de entidades beneficentes de 
assistência social no ensino superior e altera a Lei nº 
10.891, de 9 de julho de 2004 -, para estabelecer, no 
âmbito desses programas, atendimento prioritário a 
estudantes afastados do convívio familiar, nas situações 
que especifica. 

Aprovado o Projeto, 
na forma do  
Substitutivo 
apresentado. (T)  

 

Substitutivo 
definitivamente  
adotado pela 
Comissão. (T) 

CE 

 

 

 

CE 

18/06 

 

 

 

25/06 

PLS 8/2011 - Altera a Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 
1965 (Código Florestal), para permitir o emprego de 
espécies frutíferas na recomposição da reserva florestal 
legal e das áreas de preservação permanente na Amazônia 
Legal e em pequena propriedade ou posse rural familiar, 
determinar a concessão de incentivos fiscais e creditícios 
para essa recomposição, e dá outras providências. 

Aprovado parecer 
pela prejudicialidade. 
(NT) 

CAE 25/06 

PLS 102/2011 - Inscreve o nome de Sóror JOANA 
ANGÉLICA DE JESUS, no Livro dos Heróis da Pátria. 

Aprovado o Projeto, 
com as emendas nº 
1-CE, nº 2-CE e nº 
3-CE. (T) 

CE 04/06 

PLS 119/2011 - Altera as Leis nº 6.766, de 19 de dezembro 
de 1979 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano), e nº 
10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade) para 
incluir a diretriz de implantação de eventuais redes 
subterrâneas de serviços previamente às obras de 
pavimentação, bem como vedar a concessão de 
financiamento federal a obras municipais que não sigam 
esse princípio. 

Aprovado o Projeto 
com as Emendas nºs 
1, 2 e 3 CI/CDR. (T)  

CDR 05/06 

PLS 161/2011 - Altera o § 2º do art. 16 da Lei nº 8.213, de 
24 de julho de 1991, para equiparar ao filho do segurado o 
menor sob sua guarda judicial, mediante declaração do 
segurado, desde que ele não possua condições suficientes 
para o próprio sustento e educação. 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CDH 06/06 

PLS 260/2011 - Denomina a Escola Técnica Federal 
localizada na cidade de Porto Nacional - Tocantins de 
Senador Antônio Luiz Maya. 

Rejeitado o Projeto. 
(T) 

CE 04/06 

PLS 426/2011 - Dispõe sobre a indicação geográfica 
protegida para o biocosmético amazônico e institui 
contribuição de intervenção no domínio econômico 
incidente sobre a fabricação de biocosmético amazônico 
(Cide-Biocosméticos). 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CMA 11/06 

PLS 446/2011 - Insere o art. 47-A na Lei no 11.494, de 20 
de junho de 2007, para prorrogar o prazo de permissão do 
cômputo, pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Arquivado o Projeto. 
(T)  

 

CE 18/06 

Terça-feira 02    101Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 



 

Educação (FUNDEB), das matrículas de pré-escola em 
instituições conveniadas. 

PLS 491/2011 - Determina a realização periódica de 
inspeções em edificações e cria o Laudo de Inspeção 
Técnica de Edificação (LITE). 

Aprovado  o Projeto 
nos termos do 
Substitutivo. (T) 

 

Substitutivo 
definitivamente 
adotado pela 
Comissão. (T) 

CDR 

 

 

CDR 

05/06 

 

 

26/06 

PLS 549/2011 - Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro 
de 1995, para permitir, a pessoas físicas, a dedução de 
despesas com livros técnicos diretamente ligados à sua 
área profissional. 

Aprovado o Projeto, 
com a Emenda nº 1-
CE-CAE e a  
Emenda nº 2-CE nos 
termos da 
Subemenda nº 1-
CAE. (T) 

CAE 04/06 

PLS 679/2011 - Altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 
1989, para instituir a Política Nacional de Apoio ao 
Agrotóxico Natural. 

Aprovado parecer 
favorável, nos 
termos da emenda 
nº 02 – CCT 
(Substitutivo) (NT) 

CCT 11/06 

PLS 688/2011 - Dispõe sobre o perdão de dívidas oriundas 
de operações de crédito rural contratadas por instituições 
financeiras federais na área de atuação da 
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 
(SUDENE), e dá outras providências. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CAE 04/06 

PLS 696/2011 - Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, para determinar a obrigatoriedade da realização 
do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) pelos 
concluintes do ensino médio. 

Aprovado o Projeto, 
nos termos do 
Substitutivo 
oferecido. (T) 

 

Substitutivo dado 
como 
definitivamente 
adotado. 

CE 

 

 

 

CE 

18/06 

 

 

 

25/06 

PLS 728/2011 - Define crimes e infrações administrativas 
com vistas a incrementar a segurança da Copa das 
Confederações FIFA de 2013 e da Copa do Mundo de 
Futebol de 2014, além de prever o incidente de celeridade 
processual e medidas cautelares específicas, bem como 
disciplinar o direito de greve no período que antecede e 
durante a realização dos eventos, entre outras 
providências. 

Aprovado o parecer, 
com as emendas nº 
1-CE, nº 2-CE, nº 3-
CE, nº 4-CE e nº 5-
CE. (NT) 

CE 04/06 

PLS 13/2012 - Altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de 
1998, que institui normas gerais sobre desporto e dá outras 

Aprovado parecer CAS 26/06 
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providências, para tornar obrigatória a prestação de 
assistência psicológica continuada aos atletas profissionais. 

favorável. (NT) 

PLS 102/2012 - Altera o Decreto-Lei nº 986 de 21 de 
outubro de 1969, que institui normas básicas sobre 
alimentos, para permitir a reutilização de alimentos 
preparados, para fins de doação. 

Aprovados o Projeto 
e a Emenda nº 1-
CAS. (T) 

CAS 26/06 

PLS 106/2012 - Altera a Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, para dispor que os dirigentes sindicais 
somente poderão ser reeleitos para um único período 
subsequente. 

Rejeitado o Projeto. 
(T) 

CAS 26/06 

PLS 220/2012 – Complementar - Estabelece normas 
sobre o cálculo, a entrega e o controle das liberações dos 
recursos dos Fundos de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal, e dá outras providências. 

Aprovado parecer 
pela prejudicialidade. 
(NT) 

CDR 05/06 

PLS 266/2012 - Altera a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro 
de 1988, para isentar o décimo terceiro salário do imposto 
de renda das pessoas físicas. 

Aprovado parecer 
favorável, com a 
Emenda nº 1-CAS. 
(NT) 

CAS 19/06 

PLS 279/2012 - 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 prestação continuada. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CAS 19/06 

PLS 303/2012 - Altera a Lei nº 6.009, de 26 de dezembro 
de 1973, que dispõe sobre a utilização e a exploração dos 
aeroportos, das facilidades à navegação aérea e dá outras 
providências, para assegurar tratamento tarifário isonômico 
entre voos domésticos e internacionais com origem ou 
destino em cidades-gêmeas fronteiriças. 

Aprovado parecer 
favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE. 
(NT) 

CAE 04/06 

PLS 313/2012 - Altera a redação do art. 85 da Lei 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, dispondo sobre prazo para 
exigência de abertura de concurso público para provimento 
de cargo de professor. 

Aprovado parecer 
favorável, na forma 
do Substitutivo 
oferecido. (NT) 

CE 04/06 

PLS 316/2012 - Altera a Lei nº 11.508, de 20 de julho de 
2007, para reduzir de 80% (oitenta por cento) para 50% 
(cinquenta por cento) o limite mínimo de receita bruta 
decorrente de exportação para o exterior de empresas 
instaladas em Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE). 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CDR 05/06 

PLS 335/2012 - 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. 

Rejeitado o Projeto. 
(T) 

CAS 19/06 
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PLS 342/2012 - Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, para dispor sobre as informações do cartão de 
identificação do usuário do Sistema Único de Saúde. 

Aprovados o Projeto 
e as Emendas nºs 1-
CAS e 2-CAS. (T) 

CAS 19/06 

PLS 383/2012 - Inscreve o nome de Joaquim Aurélio 
Barreto Nabuco de Araújo no Livro de Heróis da Pátria. 

Aprovado o Projeto, 
com a emenda nº 1-
CE. (T) 

CE 04/06 

PLS 392/2012 - Altera os arts. 96 e 102 da Lei nº 11.196, 
de 21 de novembro de 2005, que dispõem sobre 
parcelamento de débitos de responsabilidade dos 
Municípios, decorrentes de contribuições sociais de que 
tratam as alíneas 'a' e 'c' do parágrafo único do art. 11 da 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras 
providências. 

Aprovado parecer 
recomendando a 
declaração de 
prejudicialidade. (NT) 

CAS 26/06 

PLS 406/2012 - Confere prioridade aos inquéritos e ações 
penais nos delitos de peculato, concussão, corrupção 
passiva e corrupção ativa como crimes hediondos e 
estabelece regras para a obtenção da prova. 

Aprovado parecer 
pela rejeição. (NT) 

CCT 11/06 

PLS 412/2012 - Altera a Lei nº 10.741, de 1º de dezembro 
de 2003 (Estatuto do Idoso), acrescentando o art. 71-A ao 
Capítulo I do Título V (“Do Acesso à Justiça/Disposições 
Gerais”), para definir que a ação pessoal e a ação fundada 
em direito real sobre bens móveis deverão ser propostas, 
como regra geral, no foro do domicílio do idoso". 

Aprovado parecer 
favorável, com as 
Emendas nsº 1-CDH 
e 2-CDH. (NT) 

CDH 06/06 

PLS 428/2012 - Altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de 
1998, que institui normas gerais sobre desporto e dá outras 
providências, para dar maior transparência à cláusula 
indenizatória desportiva do contrato especial de trabalho 
desportivo, assim como exigir que percentual desta seja 
utilizado para a quitação de débitos fiscais, previdenciários 
e trabalhistas. 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CE 11/06 

PLS 429/2012 - Altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de 
1998, que institui normas gerais sobre desporto e dá outras 
providências, para sujeitar ex dirigentes de entidades 
desportivas profissionais às responsabilidades e sanções 
civis, especificadas na Lei. 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CE 25/06 

PLS 452/2012 - Altera a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 
1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de 
deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria 
Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência – Corde, institui a tutela jurisdicional de 
interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a 
atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras 
providências, para instituir isenção de pagamento de 
pedágio em rodovias em favor das pessoas com 
deficiência. 

Aprovado parecer 
favorável, com a 
Emenda nº 1-CDH. 
(NT) 

CDH 06/06 

PLS 10/2013 - Confere ao município de Itabaiana, no Aprovado o Projeto. CE 18/06 
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Estado de Sergipe, o título de “Capital Nacional do 
Caminhão”. 

(T) 

PLS 23/2013 - Altera a Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, para determinar que a avaliação da aptidão de 
pessoa com deficiência aprovada em concurso para 
exercício de cargo ou de emprego público seja feita durante 
o estágio probatório. 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CDH 06/06 

PLS 48/2013 - Vincula a vigência dos incentivos fiscais 
relativos à Amazônia Ocidental e às Áreas de Livre 
Comércio ao prazo de vigência da Zona Franca de 
Manaus. 

Aprovado parecer 
favorável. (NT).  

CDR 05/06 

PLS 94/2013 – Complementar - Altera a Lei 
Complementar n° 116, de 31 de julho de 2003, para aplicar 
a não incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito 
Federal, às atividades de inseminação artificial, fertilização 
in vitro e congêneres. 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CRA 20/06 

PLS 96/2013 - Altera a Lei nº 7.525, de 22 de julho de 
1986, para estabelecer novos critérios para as projeções na 
plataforma continental brasileira dos limites territoriais dos 
Estados e Municípios. 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CI 19/06 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA – PLC 

PLC 5/2007 - Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, regulando 
o uso de películas de proteção contra raios solares, e dá 
outras providências. 

Aprovado parecer 
pela rejeição. (NT) 

CAS 26/06 

PLC 139/2009 - Altera o Decreto-Lei nº 116, de 25 de 
janeiro de 1967, para alterar o prazo prescricional das 
ações contra extravio de carga e das ações por falta de 
conteúdo, diminuição, perdas e avarias ou danos à carga. 

Rejeitado o Projeto. 
(T) 

CCJ 12/06 

PLC 160/2009 - Dispõe sobre as Garantias e Direitos 
Fundamentais ao Livre Exercício da Crença e dos Cultos 
Religiosos, estabelecidos nos incisos VI, VII e VIII do art. 5º 
e no § 1º do art. 210 da Constituição da República 
Federativa do Brasil. 

Aprovado parecer 
favorável, com as 
Emendas nºs 2-CAS 
a 8-CAS; e pela 
prejudicialidade da 
Emenda nº 1-CE. 
(NT) 

CAS 12/06 

PLC 310/2009 - Institui o Regime Especial de Incentivos 
para o Transporte Coletivo Urbano e Metropolitano de 
Passageiros - REITUP, condicionado à implantação do 
bilhete único temporal ou rede integrada de transportes. 

Aprovada a Emenda 
nº 1-CAE 
(Substitutivo), ficando 
prejudicados o 
Projeto e as 
emendas a ele 
oferecidas. (T) 

CAE 25/06 
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PLC 18/2010 - Modifica a Lei nº 7.827, de 27 de setembro 
de 1989, que regulamenta a alínea c do art. 159 da 
Constituição Federal, institui o Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte - FNO, o Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional 
de Financiamento do Centro-Oeste - FCO, e dá outras 
providências. (Restringe a aplicação dos recursos dos 
Fundos à região onde foram contratadas as operações). 

Rejeitado o Projeto. 
(T) 

CDR 05/06 

PLC 137/2010 - Acrescenta inciso ao art. 473 da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim de 
permitir ao empregado deixar de comparecer ao serviço 
sem prejuízo do salário para acompanhar filho em virtude 
de enfermidade. 

Tramita em conjunto com 

PLS 522/2007 - Acrescenta inciso X e parágrafo único ao 
art. 473 da Consolidação das Leis doTrabalho (CLT), 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, para conceder ao empregado a possibilidade de 
ausência ao trabalho, por até sete dias anuais, para 
acompanhar e assistir dependente portador de deficiência, 
e dá outras providências. 

Tramita em conjunto com 

PLS 620/2011 - Acrescenta inciso X ao art. 473 da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para permitir 
a ausência do trabalhador ao serviço por um dia a cada 
seis meses para comparecimento as reuniões escolares 
dos seus filhos, mediante comprovante de comparecimento 
à escola. 

Tramita em conjunto com 

PLS 182/2012 - Acrescenta-se o inciso X ao art. 473 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943, para prever a 
possibilidade de ausência do empregado ao serviço por até 
7 (sete) dias, por motivo de doença em pessoa da família. 

Aprovado parecer 
favorável ao PLC nº 
137 de 2010 nos 
termos da Emenda nº 
1-CAE (Substitutivo) 
e pelo arquivamento 
do PLS nº 522 de 
2007, do PLS nº 620 
de 2011 e do PLS nº 
182 de 2012. (NT) 

CAE 04/06 

PLC 86/2011 - Denomina Açude Deputado Francisco 
Diógenes Nogueira o açude Figueiredo, localizado no 
Município de Alto Santo, no Estado do Ceará. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CE 04/06 

PLC 97/2011 - Dispõe sobre a destinação dos bens de 
valor cultural, artístico ou histórico aos museus, nas 
hipóteses que descreve. 

Aprovado o Projeto, 
com as emendas nº 
1-CE, nº 2-CE, nº 3-
CE e nº 4-CE. (T) 

CE 04/06 

PLC 42/2012 – Complementar - Altera dispositivo da Lei 
Complementar nº 93, de 4 de fevereiro de 1998, que institui 
o Fundo de Terras e da Reforma Agrária – Banco da Terra 
– e dá outras providências. 

Aprovado parecer 
favorável, nos 
termos da Emenda 
nº 3-CRA 

CRA 20/06 
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(Substitutivo). (NT) 

PLC 48/2012 - Obriga a construção e a manutenção de 
estações de apoio a condutores de veículo de transporte de 
carga ou de veículo de transporte público de passageiros, 
no âmbito das concessões rodoviárias federais. 

Aprovado o Projeto e 
as Emendas nº 01-
CCJ/CI e 03- 
CAE/CI. (T) 

CI 05/06 

PLC 83/2012 - Obriga a contratação de seguro para os 
serviços de entrega que se utilizam de motocicletas ou 
veículos afins. 

Aprovados o Projeto 
e as Emendas nºs 1- 

CAE-CAS e 2-CAE-
CAS. (T) 

CAS 26/06 

PLC 96/2012 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de as 
fábricas de produtos que contenham látex gravar em suas 
embalagens advertência sobre a presença dessa 
substância. 

Aprovados o Projeto 
e a Emenda nº 1-
CMA-CAS. (T) 

CAS 26/06 

PLC 105/2012 - Regula o exercício da atividade de 
condução de veículos de emergência. 

Aprovados o Projeto 
e as Emendas nºs 1-
CCJ-CAS e 2-CCJ-
CAS. (T) 

CAS 12/06 

PLC 3/2013 - Dispõe sobre o atendimento obrigatório e 
integral de pessoas em situação de violência sexual. 

Aprovado parecer 
favorável. (NT)  

CAS 19/06 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO – PDS 

PDS 358/2012 – Aprova o ato que outorga permissão à 
BONITO COMUNICAÇÃO LTDA. Para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de 
Bela Vista, Estado de Mato Grosso do Sul. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 04/06 

PDS 553/2012 – Aprova o ato que outorga permissão à 
SAMPAIO & MARTINS LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de 
Santa Helena de Goiás, Estado de Goiás. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 04/06 

PDS 554/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOIS DE JULHO para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Mata de São João, Estado da Bahia. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 04/06 

PDS 561/2012 – Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à SCALA FM STÉREO DE CURITIBA LTDA. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Cornélio Procópio, Estado do 
Paraná. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 04/06 

PDS 566/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
CULTURAL E ARTÍSTICO DE MINAS NOVAS para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 04/06 
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Minas Novas, Estado de Minas Gerais. 

PDS 572/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO DA RÁDIO COMUNITÁRIA “LIFE FM” para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Adamantina, Estado de São Paulo. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 04/06 

PDS 1/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à 
COMUNIDADE SPICILEGIUM DEI DE AMPARO SOCIAL 
E CRISTÃO para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 04/06 

PDS 2/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO GRÃOPARAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL – AGRADES para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Grão-
Pará, Estado de Santa Catarina. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 04/06 

PDS 13/2013 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à GAZETA DO ESPÍRITO SANTO RÁDIO E TV 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada na cidade de Vitória, Estado do 
Espírito Santo. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 04/06 

PDS 14/2013 - Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO INDEPENDÊNCIA DE GOIÂNIA LTDA. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas 
médias na cidade de Goiânia, Estado de Goiás. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 04/06 

PDS 20/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL DE SANTA 
TEREZINHA para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Santa Terezinha, Estado de 
Santa Catarina. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 04/06 

PDS 23/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO E 
CULTURA DO RIO DA CONCEIÇÃO para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Rio da 
Conceição, Estado do Tocantins. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 04/06 

PDS 26/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL JACUÍPE 
FM para executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de São José do Jacuípe, Estado da Bahia. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 04/06 

PDS 33/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RADIODIFUSÃO E 
CULTURAL DE LAGOA DO TOCANTINS para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lagoa do 
Tocantins, Estado do Tocantins. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 04/06 

PDS 34/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E RURAL DO CRUZEIRO 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 04/06 
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DA QUEIMADA para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Irará, Estado da Bahia. 

PDS 37/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UNIDOS POR FAXINAL 
para executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Faxinal dos Guedes, Estado de Santa Catarina. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 04/06 

PDS 40/2013 - Aprova o texto do Acordo entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Argentina para a construção de uma ponte 
internacional sobre o Rio Peperi-Guaçu, entre as Cidades 
de Paraíso, Brasil, e San Pedro, Argentina, assinado em 
Buenos Aires, em 31 de janeiro de 2011. 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CRE 20/06 

PDS 41/2013 - Aprova o texto do Acordo entre a República 
Federativa do Brasil e a República Oriental do Uruguai 
sobre Transporte Fluvial e Lacustre na Hidrovia Uruguai-
Brasil, assinado em Santana do Livramento, em 30 de julho 
de 2010. 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CRE 13/06 

PDS 44/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO DIFUSÃO COMUNITÁRIA DE 
CORREIA PINTO VOZ DA TERRA FM para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Correia 
Pinto, Estado de Santa Catarina. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 04/06 

PDS 48/2013 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à RÁDIO 99 FM LTDA. Para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de 
Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 04/06 

PDS 51/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO RADIODIFUSÃO CULTURAL DE TRIUNFO 
para executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Triunfo, Estado do Rio Grande do Sul. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 04/06 

PDS 53/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à 
SOCIEDADE LUIZA TÁVORA para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Potengi, Estado do 
Ceará. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 04/06 

PDS 55/2013 - Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à TV RÁDIO CLUBE DE TERESINA S.A. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias 
na cidade de Teresina, Estado do Piauí. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 04/06 

PDS 58/2013 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à FUNDAÇÃO FRATERNIDADE para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Ijuí, Estado do Rio Grande do Sul. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 04/06 

PDS 64/2013 - Aprova o ato que outorga permissão ao 
SISTEMA PLUG DE COMUNICAÇÕES LTDA. para 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 04/06 
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explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Boqueirão do Leão, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

PDS 68/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO COMUNITÁRIA NOVA VIDA 
para executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de São José da Vitória, Estado da Bahia. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 04/06 

PDS 75/2013 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO A CULTURA 
DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE ALMEIDA para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Conceição de Almeida, Estado da Bahia. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 04/06 

PDS 80/2013 - Aprova o ato que outorga permissão à 
RÁDIO SANTA CRUZ AM LTDA. Para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de 
Santa Cruz, Estado do Rio Grande do Norte. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 04/06 

PDS 120/2013 - Aprova o texto da Decisão CMC nº 63, de 
2010, Alto Representante-Geral do Mercosul, aprovada na 
XL Reunião Ordinária do Conselho do Mercado Comum, 
realizada em Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 16 de 
dezembro de 2010. 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CRE 13/06 

PROJETO DE RESOLUÇÃO – PRS 

PRS 73/2012 - Institui o Diploma Arnaldo Lopes Sussekind 
e dá outras providências. 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CE 18/06 

PRS 22/2013 - Altera a Resolução do Senado Federal n° 
40, de 1995, para disciplinar o funcionamento da 
Procuradoria Parlamentar. 

Aprovado parecer 
favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ. 

CCJ 19/06 

REQUERIMENTO “SF” – RQS 

RQS 448/2013 - Requer, nos termos do artigo 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata 
de voto de apoio e solidariedade aos membros da 
Organização de Tratado da Cooperação Amazônica - 
OTCA, por meio do Chanceler brasileiro, Ministro Antônio 
Patriota e dos senhores Ministros das Relações Exteriores 
dos países membros da OTCA, pela defesa da soberania e 
dos interesses e direitos presentes e futuros dos povos 
amazônicos e de sua inclusão na sociedade de informação, 
com relação à intenção da empresa online norte-americana 
Amazon.com de registrar o domínio do primeiro nível de 
".amazon", sem o devido consentimento dos países 
amazônicos. 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CRE 20/06 

RQS 548/2013 - Requer, nos termos do art. 40, do Aprovado parecer CRE 13/06 
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Regimento Interno do Senado Federal , autorização para 
participar, na qualidade de membro da Comissão de 
Ciência, Teconologia, Inovação, Comunicação e 
Informática, por ocasião de convite formulado pela 
Confederação Nacional da Indústria, do 42º Torneio 
Internacional de Formação Profissional, que será realizado 
em Leipzig, na Alemanha, de 2 a 7 de julho de 2013. 

favorável. (NT) 

RQS 556/2013 - Requer, nos termos do disposto no art. 40, 
§ 1º, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
autorização para participar, na qualidade de representante 
da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, do 42º Torneio Internacional 
de Formação Profissional, que será realizado em Leipzig, 
na Alemanha, de 2 a 7 de julho de 2013. 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CRE 13/06 

RQS 587/2013 - Requer, nos termos do art. 40, § 1º, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Federal, licença dos 
trabalhos da Casa no período compreendido entre os dias 
02 e 07 de julho de 2013, para participar, na qualidade de 
membro da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, do 42º Torneio Internacional 
de Formação Profissional (42st Worldskills Competition), a 
realizar-se em Leipzig, Alemanha. Comunica, nos termos 
do art. 39, inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, sua ausência do País no referido período. 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CRE 13/06 

RQS 588/2013 - Requer, nos termos do art. 55, III, da 
Constituição Federal, e do art. 40, § 1º, inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, licença dos 
trabalhos da Casa para participar, na qualidade de membro 
da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, do 42º Torneio Internacional 
de Formação Profissional (42st Worldskills Competition), a 
realizar-se em Leipzig, Alemanha, no período 
compreendido entre os dias 02 e 07 de julho de 2013. 
Comunica, nos termos do art. 39, do Regimento Interno do 
Senado Federal, sua ausência do País no período de 1º a 
08 de julho de 2013. 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CRE 13/06 

MENSAGEM “SF” – MSF 

MSF 12/2013 - Submete, em conformidade com o art. 52, 
inciso III, alínea "f", da Constituição Federal, combinado 
com o art. 10 da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999 e o 
art. 6º do Anexo I ao Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 
1999, à consideração do Senado Federal o nome do 
Senhor IVO BUCARESKY, para exercer o cargo de Diretor 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, na 
vaga do Senhor Agnelo Santos Queiroz Filho. 

Aprovado parecer 
favorável a 
indicação. (NT) 

CAS 12/06 

MSF 28/2013 - Submete à consideração do Senado 
Federal, nos termos do art. 111-A da Constituição Federal, 
o nome do Senhor CLÁUDIO MASCARENHAS BRANDÃO, 

Aprovado o parecer 
favorável à 

CCJ 19/06 
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para exercer o cargo de Ministro do Tribunal Superior do 
Trabalho, na vaga reservada a juízes de carreira da 
magistratura trabalhista, decorrente da aposentadoria do 
Ministro Horácio Raymundo de Senna Pires. 

indicação. (NT) 

MSF 30/2013 - Submete à apreciação do Senado Federal a 
indicação do Senhor CARLOS EDUARDO SETTE 
CAMARA DA FONSECA COSTA, Ministro de Primeira 
Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das 
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador 
do Brasil junto à Comunidade das Bahamas. 

Sabatina realizada. CRE 27/06 

MSF 32/2013 - Submete à apreciação do Senado Federal a 
indicação do Senhor DENIS FONTES DE SOUZA PINTO, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do 
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto ao Estado da Cidade do 
Vaticano e, cumulativamente, junto à Ordem Soberana e 
Militar de Malta. 

Sabatina realizada. 
(NT) 

CRE 18/06 

MSF 34/2013 - Submete à apreciação do Senado Federal a 
indicação do Senhor LINEU PUPO DE PAULA, Ministro de 
Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Ministério 
das Relações Exteriores, para exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à República Cooperativista da 
Guiana. 

Sabatina realizada. CRE 27/06 

MSF 39/2013 - Propõe, nos termos do art. 52, incisos V e 
VII, da Constituição Federal, que seja autorizado Contratos 
de Reestruturação de Dívida a serem firmados entre a 
República Federativa do Brasil e a República do Congo, no 
valor equivalente a US$ 352,676,103.62 (trezentos e 
cinquenta e dois milhões seiscentos e setenta e seis mil e 
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. 

Aprovado  parecer, 
favorável nos termos 
do PRS 
apresentado. (NT)  

CAE 25/06 

MSF 42/2013 - Submete, nos termos do art. 52, inciso III, 
combinado com o art. 84, inciso XIV, da Constituição, o 
nome do Senhor LUÍS ROBERTO BARROSO para exercer 
o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal na vaga 
decorrente da aposentadoria do Ministro CARLOS 
AUGUSTO AYRES DE FREITAS BRITTO. 

Aprovado parecer 
favorável à 
indicação. (NT) 

CCJ 05/06 

MSF 43/2013 - Propõe, nos termos do art. 52, incisos V, VII 
e VIII, da Constituição Federal, que seja autorizada a 
contratação de operação de crédito externo entre a 
República Federativa do Brasil, no interesse da 
Controladoria-Geral da União e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento - BID, no valor de até US$ 18,000,000.00 
(dezoito milhões de dólares dos Estados Unidos da 
América), de principal, cujos recursos destinam-se ao 
financiamento parcial do "Programa de Fortalecimento da 
Prevenção e Combate à Corrupção na Gestão Pública 

Aprovado parecer 
favorável, nos termos 
do PRS apresentado. 
(NT) 

CAE 11/06 
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Brasileira (PROPREVINE)". 

MSF 44/2013 - Propõe, nos termos do art. 52, incisos V, VII 
e VIII, da Constituição Federal, seja autorizada a 
contratação de operação de crédito externo, com garantia 
da República Federativa do Brasil, entre o Estado do Ceará 
e a Corporação Andina de Fomento - CAF, no valor de até 
US$ 112,000,000.00 (cento e doze milhões de dólares dos 
Estados Unidos da América), destinada ao financiamento 
parcial do Programa de Valorização Turística do Litoral 
Oeste - Ceará (PROINFTUR). 

Aprovado parecer 
favorável, nos 
termos do PRS 
apresentado. (NT) 

CAE 11/06 

MSF 45/2013 - Propõe, nos termos do art. 52, incisos V, VII 
e VIII da Constituição Federal, seja autorizada a 
contratação de operação de crédito externo, com garantia 
da República Federativa do Brasil, entre o Estado do Ceará 
e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, no 
valor de US$ 66,500,000.00 (sessenta e seis milhões e 
quinhentos mil dólares dos Estados Unidos da América), 
destinada ao financiamento do Programa de 
Desenvolvimento Urbano de Polos Regionais (Programa 
Cidades do Ceará II). 

Aprovado  parecer, 
favorável nos termos 
do PRS 
apresentado. (NT)  

CAE 25/06 

MSF 46/2013 - Propõe, nos termos do art. 52, incisos V, VII 
e VIII da Constituição, seja autorizada a contratação de 
operação de crédito externo, com garantia da República 
Federativa do Brasil, entre o Estado do Acre e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento - BID, no valor de US$ 
72,000,000.00 (setenta e dois milhões de dólares dos 
Estados Unidos da América), destinada ao financiamento 
do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre - 
PDSA - Fase II. 

Aprovado  parecer, 
favorável nos termos 
do PRS 
apresentado. (NT)  

CAE 25/06 

MSF 47/2013 - Submete à consideração do Senado 
Federal, nos termos do inciso I do parágrafo único do art. 
104 da Constituição, o nome da Senhora REGINA HELENA 
COSTA, Juíza Federal do Tribunal Regional Federal da 3ª 
Região, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, 
para compor o Superior Tribunal de Justiça, no cargo de 
Ministro, na vaga destinada à Juízes Federais dos 
Tribunais Regionais Federais, decorrente da aposentadoria 
do Senhor Ministro Teori Albino Zavascki. 

Aprovado parecer 
favorável à 
indicação. (NT) 

CCJ 26/06 

MSF 48/2013 - Submete à consideração do Senado 
Federal, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 
104 da Constituição, o nome do Senhor ROGÉRIO 
SCHIETTI MACHADO CRUZ, Procurador de Justiça, para 
compor o Superior Tribunal de Justiça, no cargo de 
ministro, na vaga destinada a membro do Ministério 
Público, decorrente da aposentadoria do Senhor Ministro 
Franscisco Cesar Asfor Rocha. 

Aprovado parecer 
favorável à 
indicação. (NT) 

CCJ 26/06 

MSF 49/2013 - Submete à consideração do Senado 
Federal, nos termos do inciso I do parágrafo único do art. 
104 da Constituição Federal, o nome da Senhor PAULO 

Aprovado parecer 
favorável à 

CCJ 25/06 
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DIAS DE MOURA RIBEIRO, Desembargador do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, para compor o 
Superior Tribunal de Justiça, no cargo de Ministro, na vaga 
destinada a Desembargadores dos Tribunais de Justiça, 
decorrente da aposentadoria do Senhor Ministro Massami 
Uyeda. 

indicação. (NT) 

OFÍCIO “S” – OFS 

OFS 10/2013 - Submete à apreciação do Senado Federal a 
indicação do Senhor JARBAS SOARES JÚNIOR, para a 
composição do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Aprovado parecer 
favorável à 
indicação. (NT) 

CCJ 12/06 

OFS 16/2013 - Submete à apreciação do Senado Federal a 
indicação do Senhor CLÁUDIO HENRIQUE PORTELA DO 
REGO, para a composição do Conselho Nacional do 
Ministério Público. 

Aprovado parecer 
favorável à 
indicação. (NT) 

CCJ 12/06 

OFS 23/2013 - Submete à apreciação do Senado Federal a 
indicação do Senhor GILBERTO VALENTE MARTINS, 
Promotor de Justiça, integrante do Ministério Público do 
Estado do Pará, para a composição do Conselho Nacional 
de Justiça. 

Aprovado parecer 
favorável à 
indicação. (NT) 

CCJ 25/06 

AVISO – AVS 

AVS 27/2000 - Encaminha ao Senado Federal cópia da 
Decisão nº 30, de 2000, bem como dos respectivos 
Relatório e Voto que a fundamentam, sobre auditoria 
realizada na Superintendência Estadual do INSS no 
Espírito Santo (TC - 002.841/99-1). 

Aprovado parecer 
pelo conhecimento e 
arquivamento da 
matéria. (NT) 

CMA 25/06 

AVS 6/2013 - Encaminha cópia do Acórdão nº 154/2013 - 
TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e do Voto que o 
fundamentam, bem como da Decisão Normativa - TCU nº 
125/2013, referente à fixação dos percentuais individuais 
de participação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios na distribuição dos recursos relativos a parcela 
de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 
(CIDE), previstos no inciso III e no § 4º do art. 159 da 
Constituição Federal de 1988, para o exercício de 2013 (TC 
000.943/2013-4). 

Aprovado parecer 
pelo arquivamento da 
matéria. (NT) 

CMA 25/06 

AVS 11/2013 - Encaminha cópia do Acórdão nº 3355/2012 
- TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e do Voto que 
o fundamentam, referente ao monitoramento das 
determinações contidas no Acórdão nº 123/2010 - TCU - 
Plenário (TC 015.211/2011-8). 

Aprovado parecer 
pelo conhecimento e 
arquivamento da 
matéria. (NT) 

CRA 20/06 
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AVISO DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR,                          
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – AMA 

AMA 4/2012 - Relatório de auditoria operacional. Alteração 
estrutural do setor de aviação civil. Criação da Secretaria 
de Aviação Civil, vinculada à Presidência da República. 
Atuação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). 

Aprovado parecer 
pelo conhecimento e 
arquivamento da 
matéria. (NT) 

CMA 25/06 

AMA 26/2012- Encaminha cópia do Acórdão nº 3067/2012 
- TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e do Voto que 
o fundamentam, referente à apreciação da regularidade do 
contrato de empréstimo para financiar a reforma do Estádio 
Mineirão, palco dos jogos da Copa do Mundo de 2014 em 
Belo Horizonte, pactuado entre o BNDES e a Sociedade de 
Propósito Específico Minas Arena Gestão de Instalações 
Esportivas S.A. (TC 015.236/2011-0) 

Aprovado parecer 
pelo arquivamento 
da matéria. (NT) 

CMA  25/06 

AMA 5/2013 - Encaminha cópia do Acórdão nº 305/2013 - 
TCU - Plenário proferido nos autos do processo nº TC 
043.780/2012-1, acompanhado do Relatório e do Voto que 
fundamentam, e do Relatório de Fiscalização, referente a 
auditoria realizada pela SecobEdif nas obras de ampliação 
e restauração das áreas de movimentação de aeronaves e 
da pista de pouso e decolagem (PPD) no Aeroporto 
Internacional de Confins, em Belo Horizonte/MG, 
empreendimento inscrito na matriz de responsabilidades da 
Copa do Mundo de 2014. 

Aprovado o parecer  
pelo arquivamento 
da matéria (NT) 

CMA 25/06 

AMA 8/2013 - Encaminha cópia do Acórdão n° 574/2013 - 
TCU - Plenário, e do Relatório e Voto que o fundamentam, 
referente ao acompanhamento da operação de crédito 
relativa ao projeto de reforma e adequação do Estádio 
Mário Filho - Maracanã, celebrado entre o BNDES e o 
Estado do Rio de Janeiro, e que se insere no esforço para 
a realização da Copa do Mundo de Futebol de 2014. (TC n° 
012.119/2012-1) 

Aprovado parecer 
pelo arquivamento. 
(NT) 

CMA 11/06 

AMA 10/2013 - Encaminha cópia do Acórdão n° 576/2013 - 
TCU - Plenário, e do Relatório e Voto que o fundamentam, 
referente ao acompanhamento da concessão de crédito 
relativa à demolição e reconstrução do Estádio Otávio 
Mangabeira, em Salvador/BA, celebrada entre o BNDES e 
o Governo do Estado da Bahia, ação que se insere no 
esforço para a realização da Copa do Mundo de 2014. (TC 
n° 022.209/2012-3) 

Aprovado parecer 
pelo arquivamento. 
(NT) 

CMA 11/06 

SUGESTÃO – SUG 

SUG 7/2012 - Dispõe sobre as relações de trabalho, o 
tratamento de conflitos, o direito de greve e regulamenta a 
Convenção nº 151 da Organização Internacional do 

Aprovado parecer 
favorável, nos 
termos do Projeto de 

CDH 06/06 
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Trabalho - OIT, estabelecendo as diretrizes da negociação 
coletiva no âmbito da Administração Pública dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

Lei do Senado 
apresentado. (NT) 

 

 
 

Instalação de Colegiado e Eleição 
 
 

SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA TRATAR DOS TEMAS ESTRUTURAIS E DE 
LONGO PRAZO DA ECONOMIA BRASILEIRA – CAEECON (CAE)  

 
 Dia 25 de abril 

Instalação dos trabalhos da Subcomissão e eleição do Presidente, Senador Cristovam Buarque, e do 
Vice-Presidente, Senador Eduardo Suplicy. 
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Legendas – Comissões 
 
CAE – Comissão de Assuntos Econômicos 
CAS – Comisão de Assuntos Sociais 
CCJ– Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
CE – Comissão de Educação, Cultura e Esporte 
CMA – Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle 
CDH – Comissão de Direitos Humanos e Legislação e Controle 
CRE – Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
CI – Comissão de Serviços de Infraestrutura 
CDR – Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo 
CRA – Comissão de Reforma Agrária e Agricultura 
CCT – Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática 
CMMC – Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas 

 
Legendas – Proposições 

PEC – Proposta de Emenda à Constituição 
PLS  – Projeto de Lei do Senado 
ECD - Emenda da Câmara à Projeto de Lei do Senado 
SCD - Substitutivo da Câmara à Projeto de Lei do Senado 
PLC – Projeto de Lei da Câmara  
PDS – Projeto de Decreto Legislativo  
PRS – Projeto de Resolução do Senado 
RQS “SF” – Requerimento apresentado no Plenário 
IND – Indicação 
PFS – Proposta de Fiscalização e Controle 
EMEN PLEN. – Emendas de Plenário 
MSF – Mensagem “SF” 
REC – Recursos 
OFS “S”– Ofício “SF” 
DIV – Diversos 
AVS – Aviso 
AMA  - AVS “CMA” - Aviso da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle  
PET – Petição 
SUG – Sugestão apresentada na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH 
DEN – Denúncia 
DAS – Denúncia da Comissão de Assuntos Sociais 
REP – Representação 
 
  

Terça-feira 02    117Julho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 



C.2 - Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias  
e Parlamentares de Inquérito. 

 
Relatório da COCETI – 02/02 a 30/06/2013 

 
COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

Nome  Ano Reuniões  Req. 
Apresentados 

Req. 
Apreciados 

Doc. 
Recebidos 

Proposições  

PEC PLC REQ PLS PRS Obs. 

REFORMA DO 
CÓDIGO PENAL 

PLS 236/2012 

2012 5 9 4        

2013 8 14 19        

Total 13 23 23        

MODERNIZAÇÃO 
DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO 
CONSUMIDOR 
PLS 281, 282 e 

283/2012 

2012 4 9 9        

2013 4 3 3        

Total 8 12 12        

TRANSPOSIÇÃO DO 
SÃO FRANCISCO  

RQS 514/11 

2012 5 4 4        

2013 2 2 2        

Total 7 6 6        

FINANCIAMENTO 
DO SISTEMA DE 

SAÚDE RQS 145/12 
2013 7 0 0        

COMBATE A 
INCÊNDIOS 
RQS 18/13 

2013 6 4 4       
Relatório Final 
aprovado em 
23,05.2013   

FEDERAÇÃO 
PARAENSE DE 
FUTEBOL RQS 

930/12 
2013 3 3 3        

LEI DE LICITAÇÕES 
E CONTRATOS ATS 

19/13 
2013 2 2 2        
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COMISSÕES TEMPORÁRIAS MISTAS 

Nome  Ano Reuniões  Req. 
Apresentados 

Req. 
Apreciados 

Doc. 
Recebidos 

Proposições  

PEC PLC REQ PLS PRS PL Obs 

REFORMA  DO 
REGIMENTO 

COMUM  
ATN 01/13 

2013 4 0 0         

CONSOLIDAÇÃO DA 
LEGISLAÇÃO 
FEDERAL E 

REGULAMENTAÇÃO 
DA CONSTITUIÇÃO 

ATN 02/13  

2013 9 0 0       2  

DEFENSORIA 
PÚBLICA DO DF 

PEC 07/08 
2013 0 0 0        Aguardando 

Instalação 

 

COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO - CPI 

Nome  Ano Reuniões  Req. 
Apresentados 

Req. 
Apreciados 

Doc. 
Recebidos 

Proposições  

PEC PLC REQ PLS PRS Obs. 

VIOLAÇÃO 
AO DIREITO 
HUMANO Á 
SAÚDE RQS 

105/13 

2013 0 0 0       Aguardando Instalação 

 

COMISSÕES PARLAMENTARES MISTAS DE INQUÉRITO - CPMI 

Nome  Ano Reuniões  Req. 
Apresentados 

Req. 
Apreciados 

Doc. 
Recebidos 

Proposições  

PEC PLC REQ PLS PRS Obs. 

VIOLÊNCIA 
CONTRA A 

MULHER NO 
BRASIL 

RQN 4/2011 

2012 35 744 742 344       

2013 2 0 0 26       

Total 37 744 742 370       
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COMISSÕES DE JURISTAS 

Nome  Ano Reuniões  Req. 
Apresentados 

Req. 
Apreciados 

Doc. 
Recebidos 

Proposições  

PEC PLC REQ PLS PRS Obs 

LEI DE EXECUÇÕES 
PENAIS RQS 848/12 2013 5 0 0        

LEI DE 
ARBITRAGEM E 
MEDIAÇÃO RQS 

702/12 
2013 5 0 0        

CÓDIGO 
COMERCIAL ATS 

13/13 
2013 3 0 0        
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

CT - Código de Defesa do Consumidor (CTRCDC) 4 
Comissão Externa - Transposição e Revitalização do Rio São Francisco 
(CTERIOSFR) 1 

CT - Reforma do Código Penal (CTRCP) 6 
Comissão Mista Especial - Reforma do Regimento Comum do Congresso 
Nacional (CMRRC) 2 

CT - Levantamento da Legislação Pertinente à Prevenção e Combate de 
Incêndios no Brasil (CTLEGINC) 4 

CT – Financiamento do Sistema de Saúde (CTS) 5 

Comissão Externa – Federação Paraense de Futebol (CTEFPF) 1 

Comissão Externa – Lei de Licitações e Contratos (CTS) 1 

TOTAL 24 

 
 

COMISSÃO ESPECIAL COM A FINALIDADE DE EXAMINAR OS PROJETOS DE LEI DE 
MODERNIZAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CTRCDC) 

 
 Dia 19 de fevereiro 
Finalidade: 
Exposições sobre Prevenção do Superendividamento 
Participantes: 
o Cláudia Lima Marques - Membro da Comissão de Juristas para Atualização do Código de Defesa do 

Consumidor; 
o Clarissa Costa de Lima - Juíza de Direito do Estado do Rio Grande do Sul e Presidente do Instituto 

Brasileiro de Política e Direito do Consumidor – BRASILCON; 
o Alessandra Bentes - Coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do 

Estado do Rio de Janeiro; 
o Silvânio Covas- Diretor Jurídico da Serasa-Experian; 
o Juan Ferres - Economista Consultor da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e 

Serviços – ABECS; 
o José Virgílio Vita Neto - Representante da Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN. 

 
Dia 12 de março 

Finalidade: 
Exposições sobre Ações Coletivas 
Participantes: 
o Ada Pellegrini Grinover - membro da Comissão de Juristas para Atualização do Código de Defesa do 

Consumidor; 
o Paulo Roberto Binicheski - Promotor de Justiça do MPDFT; 
o Murilo de Moraes e Miranda - Promotor de Justiça do Estado do Goiás e Presidente da Associação 

Nacional do Ministério Público do Consumidor – MPCON; 
o Horácio Xavier Franco - Defensor Público do Estado de São Paulo e Coordenador da Comissão 

Nacional de Defensores Públicos de Defesa do Consumidor – CNDPCON; 
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o Gregório Assagra - assessor de projetos e articulação interinstitucional da Secretaria Nacional de 
Reforma do Judiciário (Ministério da Justiça), Dirigente do Centro de Aperfeiçoamento Funcional do MP-
MG; 

o Valquíria Oliveira Quixadá Nunes - Procuradora Regional da República da 1ª Região; 
o Rosana Grinberg - Presidente do Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor – 

FNECDC; 
o José Virgílio Vita Neto - representante da Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN. 

Dia 08 de abril 

Finalidade: 
Exposições com o tema: “Atuação e fortalecimento dos Procons no âmbito do direito consumerista”. 
Participantes: 
o José Guilherme Vasi Werner – Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça – CNJ;; 
o Juliana Pereira da Silva – Secretária Nacional do Consumidor – SENACON, do Ministério da Justiça; 
o Gisela Simona Viana de Souza – Superintendente do Procon-MT e Presidente da Associação 

Brasileira de Procons; 
o Odon Bezerra Cavalcanti Sobrinho – Presidente da Seccional da OAB/Paraíba e Presidente da 

Comissão Especial de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da OAB; 
o Antônio Carlos de Toledo Negrão – Diretor Jurídico da FEBRABAN. 

Dia 29 de abril 

Finalidade: 
Exposições sobre Publicidade Infantil 
Participantes: 
o Alexandre Kruel Jobim - Vice-Presidente Jurídico e de Relações Governamentais da Rede Brasil Sul – 

RBS; 
o Edney Narchi - Vice-Presidente Executivo do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária – 

CONAR; 
o Maria Edna de Melo - Diretora da Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e da Síndrome 

Metabólica – ABESO; 
o Marcelo Gomes Sodré - Procurador do Estado de São Paulo; 
o Isabella Henriques - Diretora do Instituto ALANA; 
o Aurélio Veiga Rios - Subprocurador-Geral da República; 
o Edgard Rebouças – Professor da Universidade Federal do Espírito Santo. 

 

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR OS PROGRAMAS DE TRANSPOSIÇÃO E 
REVITALIZAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO (CTERIOSFR) 

 
 Dia 19 de fevereiro 
Finalidade: 
Exposições sobre o objeto da Comissão 
Participantes: 
o Adriano Fernandez - Representante da Carioca Engenharia; 
o Willian Tannus - Representante do Grupo SERVENG; 
o Cassio Vitorri - Representante da S/A Paulista Construções e Comércio; 
o Elmar Varjão - Representante da Construtora OAS, Coesa e Barbosa Mello. 
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COMISSÃO ESPECIAL COM A FINALIDADE DE EXAMINAR PROJETO DE LEI DE REFORMA CÓDIGO 
PENAL (CTRCP) 

 
 
 Dia 28 de fevereiro 
Finalidade: 
Exposições sobre o objeto da Comissão 
Participantes: 
o Luiz Carlos Gonçalves; 
o Miguel Reale Júnior. 

 
 Dia 14 de março 
Finalidade: 
Exposições sobre o objeto da Comissão 
Participantes: 
o Juarez Cirino dos Santos; 
o Rogério Sanchez Cunha. 
o  
 Dia 16 de abril 
Finalidade: 
Exposições sobre os temas: Crimes Contra o Patrimônio, Crimes Contra a Propriedade Imaterial e Crimes 
Cibernéticos 
Participantes: 
o Carlos Miguel Sobral – Delegado da Polícia Federal; 
o Melissa Blagitz de Abreu e Silva – Procuradora do Ministério Público Federal; 
o Pedro Markun –  Membro da Transparência Hacker; 
o Tulio Vianna –  Professor da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. 

 
 Dia 21 de maio 
Finalidade: 
Exposições sobre o tema: Crimes Contra a Pessoa 
Participantes: 
o Cláudio Lemos Fonteles – Coordenador da Comissão Nacional da Verdade; 
o Hélcio Maciel França Madeira – Professor da Universidade de São Paulo – USP. 

 
 Dia 11 de junho 
Finalidade: 
Exposições sobre o tema: Sistema Penitenciário e Penas Alternativas 
Participantes: 
o Ângelo Roncalii – Ex-Diretor do Departamento Penitenciário Nacional; 
o Marivaldo de Castro Pereira – Secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça; 
o Fabiana Costa Barreto – Promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 

 
 Dia 25 de junho 
Finalidade: 
Exposições sobre o Objeto da Comissão 
Participantes: 
o Membros da Comissão de Juristas com a finalidade de realizar estudos e propor atualização da 

Lei de Execuções Penais. 
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COMISSÃO MISTA ESPECIAL COM A FINALIDADE DE ELABORAR PROPOSTA DE REGIMENTO 
COMUM DO CONGRESSO NACIONAL (CMRRC) 

 
 
 Dia 19 de março 
Finalidade: 
Exposições sobre o objeto da Comissão 
Participantes: 
o Raimundo Carreiro – Ministro do Tribunal de Contas da União. 
 
 Dia 09 de abril 
Finalidade: 
Exposições sobre o objeto da Comissão 
Participantes: 
o Cláudia Lyra do Nascimento – Secretária-Geral da Mesa do Senado Federal. 

 
COMISSÃO ESPECIAL INTERNA COM A FINALIDADE DE FAZER LEVANTAMENTO DA LEGISLAÇÃO 

PERTINENTE À PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIOS NO BRASIL (CTLEGINC) 
 

 Dia 04 de abril 
Finalidade: 
Exposições sobre o objeto da Comissão 
Participantes: 
o Humberto de Azevedo Viana Filho – Secretário Nacional de Defesa Civil; 
o Adriano Krukoski Ferreira – Tenente-coronel do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar do Rio 

Grande do Sul; 
o Dayse Cavalcanti Duarte – Professora da UFPE e doutora em Engenharia de Proteção a Incêndios 

pela Universidade de Edinburgh; 
o José Tadeu da Silva – Presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA. 
 Dia 18 de abril 
Finalidade: 
Exposições sobre o objeto da Comissão 
Participantes: 
o Cristina Villanova – Diretora do Departamento de Política, Programas e Projetos da Secretaria 

Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça; 
o Adilson Antônio da Silva – Major do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 
o José Carlos Riccardi Guimarães – Presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar – 

ASOFBM; 
o Helena Maria do Pojo Rego – Representante do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas – SEBRAE Nacional. 
 

 Dia 25 de abril 
Finalidade: 
Exposições sobre o objeto da Comissão 
Participantes: 
o Miguel Velasquez – Promotor de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul - MP/RS; 
o Ricardo Nerbas – Diretor da Confederação Nacional das Profissões Liberais – CNPL; 
o Armando Henrique – Presidente da Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho – 

FENATEST; 
o Carlos Alberto Pauletto – Diretor da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul – 

CUT/RS; 
o Luiz Alcides Capoani – Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande 

do Sul – CREA/RS; 
o Clayton Faria Machado – Presidente do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes de Brasília. 
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 Dia 16 de maio 
Finalidade: 
Exposições sobre o objeto da Comissão 
Participantes: 
o Rodrigo Garrido Dias – Representante da Confederação Nacional dos Municípios; 
o Carlos Helbingen Júnior – Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás. 
 

 
COMISSÃO TEMPORÁRIA DESTINADA A PROPOR SOLUÇÕES AO FINANCIAMENTO DO SISTEMA 

DE SAÚDE NO BRASIL (CTRCP) 
 

 Dia 11 de abril 
Finalidade: 
Exposições sobre o objeto da Comissão 
Participantes: 
o Odorico Monteiro – Secretário de Gestão Estratégica do Ministério da Saúde; 
o Maria Socorro de Souza – Presidente do Conselho Nacional da Saúde; 
o Ronald Ferreira – Conselheiro Nacional de Saúde. 

 
 Dia 18 de abril 
Finalidade: 
Exposições sobre o objeto da Comissão 
Participantes: 
o Jurandi Frutuoso Silva – Secretário Executivo do CONASS; 
o Rodrigo Cesar Faleiros de Lacerda – Secretário Municipal de Saúde de Formosa/GO e representante 

do CONASEMS. 
 

 Dia 09 de maio 
Finalidade: 
Exposições sobre o objeto da Comissão 
Participantes: 
o Luciana Mendes Santos Servo – Representante do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA; 
o Eduardo Batista de Sá – Representante do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA. 
  
 Dia 16 de maio 
Finalidade: 
Exposições sobre o objeto da Comissão 
Participantes: 
o Ivone Evangelista Cabral – Presidente da Associação Brasileira de Enfermagem – ABEn; 
o Luziana Carvalho de Albuquerque Maranhão – Vice-presidente do Conselho Federal de Fisioterapia 

e Terapia Ocupacional – COFFITO; 
o Tarcísio Pinto – Presidente da Associação Brasileira de Odontologia – Regional Taguatinga. 

 
 Dia 23 de maio 
Finalidade: 
Exposições sobre o objeto da Comissão 
Participantes: 
o André Longo Araújo de Melo – Diretor-Presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS; 
o Sandro Leal Alves – Gerente-Geral da Federação Nacional de Saúde Suplementar; 
o Fausto Pereira dos Santos – Ex-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 
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COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR A CRISE NA FEDERAÇÃO PARAENSE DE FUTEBOL 
(CTEFPF) 

 
 Dia 14 de maio 
Finalidade: 
Exposições sobre o objeto da Comissão 
Participantes: 
o João Paulo da Silva Corrêa; 
o Edilson da Silva Moraes.  

 

COMISSÃO EXTERNA PARA ATUALIZAR E MODERNIZAR A LEI Nº 8.666 (CTLICON) 

 
 Dia 24 de junho 
Finalidade: 
Exposições sobre o objeto da Comissão 
Participantes: 
o Rodolpho Tourinho Neto; Presidente-Executivo do Sindicato Nacional da Indústria da Construção 

Pesada – SINICON; 
o Sidney Ferreira Batalha, Gerente Executivo de Operações Jurídicas da Confederação Nacional da 

Indústria – CNI; 
o Luiz Henrique David, Gestor de licitações da Confederação Nacional do Transporte – CNT; 
o Tatiana Abranches, Advogada da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – 

CNC; 
o Júlio Fialkoski, Vice-Presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA; 
o João Alberto Viol, Presidente do Sindicato da Arquitetura e da Engenharia – SINAENCO; 
o Mauro Ribeiro Viegas Filho, Presidente da Associação Brasileira de Consultores de Engenharia – 

ABCE. 
 
 

DILIGÊNCIAS 

DILIGÊNCIAS REALIZADAS POR COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

Comissão Externa - Transposição e Revitalização do Rio São Francisco 
(CTERIOSFR). 2 

TOTAL 2 
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COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR OS PROGRAMAS DE TRANSPOSIÇÃO E 
REVITALIZAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO (CTERIOSFR) 

 
 Dias 07 e 08 de março nos estados de Pernambuco e Ceará 
Finalidade: 
Visita ao Eixo Norte da obra de transposição do Rio São Francisco 
Participantes: 
o Fernando Bezerra – Ministro da Integração Nacional. 
 
 Dia 19 de abril nos estados da Paraíba e Pernambuco 
Finalidade: 
Visita ao Trecho Leste da obra de transposição do Rio São Francisco 
Participantes: 
o Fernando Bezerra – Ministro da Integração Nacional; 
o Robson Botelho – Diretor de Recursos Hídricos do Ministério da Integração Nacional; 
o Luiz Cláudio de Freitas – Representante da Controladoria-Geral da União; 
o Hugo Motta – Deputado Federal; 
o Carlos Brandão – Deputado Federal. 
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C.3 - Coordenação de Comissões Mistas 
Reuniões realizadas e Proposições apreciadas  

01 a 30/06/2013 
 

 
MEDIDAS PROVISÓRIAS EM TRAMITAÇÃO NA SSACM 

 
MEDIDAS 

PROVISÓRIAS 
 

 
DATA DA PUBLICAÇÃO 

599/2012 27/12/2012 
608/2013 1º/03/2013 
609/2013 08/03/2013 
610/2013 04/04/2013 
612/2013 04/04/2013 
613/2013 08/05/2013 
614/2013 15/05/2013 
615/2013 20/05/2013

617/2013 03/06/2013 
618/2013 06/06/2013 
619/2013 07/06/2013 
620/2013 12/06/2013 

 
 
 
 
 
 

MATÉRIAS AGUARDANDO ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO (art.11 da Resolução nº 1, de 2002 – CN) 

 
 

MEDIDAS 
PROVISÓRIAS 

 

 
DATA DA PUBLICAÇÃO 

 
PRAZO 

599/2012 27/12/2012 18/06/2013 
601/2012 28/12/2012 18/06/2013 
603/2013 18/01/2013 18/06/2013 
605/2013 23/01/2013 18/06/2013 
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EMENDAS APRESENTADAS ÀS MEDIDAS PROVISÓRIAS  
 

EMENDAS APRESENTADAS ÀS MEDIDAS PROVISÓRIAS 
MEDIDAS PROVISÓRIAS PRAZO PARA APRESENTAÇÃO NÚMERO DE EMENDAS

617/2013 Até 06 de junho de 2013. 104 
618/2013 Até 12 de junho de 2013. 100 
619/2013 Até 13 de junho de 2013. 92 
620/2013 Até 18 de junho de 2013. 72 
TOTAL   368 

 
 

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES MISTAS DE MEDIDA PROVISÓRIA 
 
 

 
REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES MISTAS,  

POR MEDIDA PROVISÓRIA 
 

 
MEDIDAS PROVISÓRIAS 

 

 

MPV 608/2013 01 

MPV 609/2013 01 

MPV 610/2013 01 

MPV 612/2013 01 

MPV 613/2013 01 

MPV 614/2013 01 

MPV 615/2013 01 

TOTAL 07 
 
 
 
 
 

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 608/2013 
 

 
04/06/2013 - 6ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre 
a Medida Provisória nº 608, adotada em 28 de fevereiro de 2013, que “Dispõe sobre 
crédito presumido apurado com base em créditos decorrentes de diferenças temporárias 
oriundos de provisões para créditos de liquidação duvidosa nas condições que estabelece 
e dispõe sobre os títulos de crédito e instrumentos emitidos por instituições financeiras e 
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, para 
composição de seu patrimônio de referência, e altera a Lei nº 12.249, de 11 de junho de 
2010”. 
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Resultado: Em 4.6.2013, é iniciada a reunião. Lido o Relatório pelo Senador Cássio 
Cunha Lima, a Presidência concede vista coletiva, nos termos dos §§ 3º e 4º do 
artigo 132 do Regimento Interno do Senado Federal. É suspensa a Reunião. Em 
5.6.2013, reaberta a reunião, é aprovado o Relatório do Senador Cássio Cunha 
Lima, que passa a constituir Parecer da Comissão, pela constitucionalidade, 
regimentalidade e juridicidade da MPV nº 608, de 2013, bem como pelo atendimento 
dos pressupostos de relevância e urgência e pela adequação financeira e 
orçamentária; e, no mérito, pela aprovação da MPV nº 608, de 2013, na forma do 
projeto de lei de conversão apresentado, com a rejeição das Emendas nºs 1 a 28. 
 
 
 

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 609/2013 
 

 
04/06/2013 – 4ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre 
a Medida Provisória nº 609, adotada em 8 de Março de 2013, que "Reduz a zero as 
alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS, da Contribuição para o 
PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação incidentes sobre a receita decorrente 
da venda no mercado interno e sobre a importação de produtos que compõem a cesta 
básica, e dá outras providências". 
 
Resultado: Aberta a Reunião em 04/06/2013, é lido relatório e complementação de 
voto do Deputado Edinho Araújo, concluindo: I - pelo atendimento da Medida 
Provisória nº 609, de 2013, aos pressupostos constitucionais de relevância e 
urgência; II - pela constitucionalidade, juridicidade e adequação à técnica legislativa 
da Medida Provisória nº 609, de 2013, e das emendas a ela propostas, com exceção 
das Emendas de nº 2, 4 a 6, 9, 11, 13, 25, 27 a 29, 32 a 34, 47, 48, 50, 54 a 56, 64, 77, 
82, 90, 91, 97, 101, 113, 120 e 125; III - pela não implicação com aumento da despesa 
ou diminuição da receita pública da União das Emendas de nº 6, 11, 43, 76, 77, 83, 
93 e 114; pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária das 
Emendas nº 1, 2, 22, 24, 25, 63, 65, 110 e 111; pela adequação financeira e 
orçamentária da Medida Provisória nº 609, de 2013, e das demais emendas; e IV - no 
mérito, pela aprovação da Medida Provisória nº 609, de 2013, e das Emendas nº 3, 7, 
8, 10, 12, 14 a 18, 20, 21, 26, 30, 31, 35, 38 a 41, 45, 46, 51, 57, 58, 59, 60, 62, 72, 74, 
75, 78 a 81, 85, 87 a 89, 94, 95, 98, 102 a 105, 107, 108, 115 a 118, 122, 123, 126 e 127, 
na forma do Projeto de Lei de Conversão apresentado, e pela rejeição das demais 
emendas. Em seguida, é concedida vista coletiva, nos termos dos §§ 3º e 4º do Art. 
132 do Regimento Interno do Senado Federal, suspendendo-se a Reunião. A 
Reunião é reaberta em 05/06/2013. O Deputado Edinho Araújo apresenta nova 
complementação de voto, atendendo sugestão feita pelos Deputados Eduardo 
Cunha e Sandra Rosado. Colocado em votação, é aprovado, passando a constituir 
Parecer da Comissão, concluindo: I - pelo atendimento da Medida Provisória nº 609, 
de 2013, aos pressupostos constitucionais de relevância e urgência; II - pela 
constitucionalidade, juridicidade e adequação à técnica legislativa da Medida 
Provisória nº 609, de 2013, e das emendas a ela propostas, com exceção das 
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Emendas de nº 2, 4 a 6, 9, 11, 13, 25, 27 a 29, 32 a 34, 47, 48, 50, 54 a 56, 64, 77, 82, 
90, 91, 97, 101, 113, 120 e 125; III - pela não implicação com aumento da despesa ou 
diminuição da receita pública da União das Emendas de nº 6, 11, 43, 76, 77, 83, 93 e 
114; pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária das Emendas 
nº 1, 2, 22, 24, 25, 63, 65, 110 e 111; pela adequação financeira e orçamentária da 
Medida Provisória nº 609, de 2013, e das demais emendas; e IV - no mérito, pela 
aprovação da Medida Provisória nº 609, de 2013, e das Emendas nº 3, 7, 8, 10, 12, 14 
a 18, 20, 21, 26, 30, 31, 35, 38 a 41, 45, 46, 51, 57, 58, 59, 60, 62, 72, 74, 75, 78 a 81, 85, 
87 a 89, 94, 95, 98, 102 a 105, 107, 108, 115 a 118, 122, 123, 126 e 127, na forma do 
Projeto de Lei de Conversão apresentado, e pela rejeição das demais emendas. 
 
 
 

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 610/2013 
 

 
 
18/06/2013 – 2ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre 
a Medida Provisória nº 610, adotada em 4 de Abril de 2013, que “Amplia o valor do 
Benefício Garantia-Safra para a safra de 2011/2012, amplia o Auxílio Emergencial 
Financeiro, de que trata a Lei nº 10.954, de 29 de setembro de 2004, relativo aos 
desastres ocorridos em 2012, autoriza a distribuição de milho para venda a pequenos 
criadores, nos termos que especifica, altera as Leis nº 12.249, de 11 de junho de 2010 e 
nº 12.716, de 21 de setembro de 2012, e dá outras providências.”. 
 
Resultado: Realizada a Reunião, o Presidente, Deputado Ilário Marques, comunica 
que o Relatório será apreciado na próxima terça-feira, dia 25 de junho de 2013. 
 
 
 

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 612/2013 
 

 
12/06/2013 – 2ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre 
a Medida Provisória nº 612, adotada em 4 de Abril de 2013, que “Reestrutura o modelo 
jurídico de organização dos recintos aduaneiros de zona secundária, altera a Lei nº 
10.865, de 30 de abril de 2004, e a Medida Provisória nº 601, de 28 de dezembro de 
2012; reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS 
incidentes sobre as indenizações a que se refere a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 
2013; altera a Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, para dispor sobre multa 
pecuniária pelo descumprimento do Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e 
Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores – INOVAR-AUTO; e dá 
outras providências.”. 
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Resultado: Aprovado o Requerimento nº 1-MPV612/2013, de iniciativa do Deputado 
Manoel Junior, de retirada de Pauta dos requerimentos que solicitam realização de 
audiência pública. 
 
 
 

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 613/2013 
 

 
05/06/2013 – 1ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre 
a Medida Provisória nº 613, adotada em 7 de Maio de 2013, que “Institui crédito 
presumido da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS na venda de álcool, inclusive 
para fins carburantes; altera a Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e a Lei nº 11.196, de 
21 de novembro de 2005, para dispor sobre incidência das referidas contribuições na 
importação e sobre a receita decorrente da venda no mercado interno de insumos da 
indústria química nacional que especifica, e dá outras providências.” 
 
Resultado: Aberta em 05.06.2013, a Reunião é suspensa. Reaberta em 06.06.2013, 
são eleitos Presidente e Vice-Presidente da Comissão, respectivamente, o 
Deputado Lucio Vieira Lima e o Senador Francisco Dornelles, e designados Relator 
e Relator Revisor, respectivamente, o Senador Walter Pinheiro e o Deputado 
Vanderlei Siraque. 
 
 
 

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 614/2013 
 

 
05/06/2013 – 1ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre 
a Medida Provisória nº 614, adotada em 14 de Maio de 2013, que "Altera a Lei nº 12.772, 
de 28 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e 
Cargos de Magistério Federal; altera a Lei nº 11.526, de 4 de outubro de 2007; e dá 
outras providências." 
 
Resultado: Aberta em 05.06.2013, a Reunião é suspensa. Reaberta em 06.06.2013, 
são eleitos Presidente e Vice-Presidente da Comissão, respectivamente, o Senador 
José Pimentel e o Deputado Artur Bruno, e designados Relator e Relator Revisor, 
respectivamente, o Deputado Roberto Santiago e o Senador Luiz Henrique. 
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 615/2013 
 

 
05/06/2013 – 1ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre 
a Medida Provisória nº 615, adotada em 17 de Maio de 2013, que “Autoriza o pagamento 
de subvenção econômica aos produtores da safra 2011/2012 de cana-de-açúcar e de 
etanol da região Nordeste e o financiamento da renovação e implantação de canaviais 
com equalização da taxa de juros; dispõe sobre os arranjos de pagamento e as 
instituições de pagamento integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB; altera 
a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, para autorizar a União a emitir, sob a forma de 
colocação direta, em favor da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, títulos da 
dívida pública mobiliária federal; e dá outras providências.” 
 
Resultado: Aberta em 05.06.2013, a Reunião é suspensa. Reaberta em 06.06.2013, 
são eleitos Presidente e Vice-Presidente da Comissão, respectivamente, o 
Deputado João Arruda e o Senador Eduardo Amorim, e designados Relator e 
Relator Revisor, respectivamente, o Senador Gim e o Deputado Paulão. 
 
 

PARECERES APROVADOS PELAS COMISSÕES MISTAS 
 

 
RELATÓRIOS APROVADOS NA COMISSÃO 

 
MEDIDA PROVISÓRIA 

 

 

608/2013 01 

609/2013 01 

TOTAL 02 
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RELATÓRIO ACUMULADO NO PERÍODO DE 02/02 A 30/06/2013  
 

REUNIÕES 
 
 

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES MISTAS, POR MEDIDA PROVISÓRIA 
 

MPV 582/2012 01 

MPV 586/2012 01 

MPV 587/2012 01 

MPV 589/2012 02 

MPV 590/2012 02 

MPV 591/2012 02 

MPV 592/2012 05 

MPV 593/2012 05 

MPV 594/2012 02 

MPV 595/2012 11 

MPV 597/2012 05 

MPV 599/2012 07 

MPV 600/2012 05 

MPV 601/2012 06 

MPV 602/2012 02 

MPV 603/2013 02 

MPV 605/2013 06 

   MPV 606/2013 02 

   MPV 607/2013 03 

   MPV 608/2013 06 

   MPV 609/2013 04 

MPV 610/2013 02 

MPV 612/2013 02 

MPV 613/2013 01 

MPV 614/2013 01 

MPV 615/2013 01 

TOTAL ACUMULADO 87 
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS PELAS COMISSÕES MISTAS, POR MEDIDA PROVISÓRIA 

 

Medida Provisória nº 592, de 2012 2 

Medida Provisória nº 593, de 2012 1 

Medida Provisória nº 595, de 2012 7 

Medida Provisória nº 597, de 2012 2 

Medida Provisória nº 599, de 2012 3 

Medida Provisória nº 600, de 2012 1 

Medida Provisória nº 601, de 2012 3 

Medida Provisória nº 605, de 2013 3 

Medida Provisória nº 608, de 2013 1 

Medida Provisória nº 609, de 2013 1 

 
TOTAL ACUMULADO 
 
 

24 

 
 

  
 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
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PARECERES APROVADOS  

 
 

 

FEVEREIRO/2013 01 

MARÇO/2013 03 

ABRIL/2013 07 

MAIO/2013 05 

JUNHO/2013 02 

TOTAL ACUMULADO 18 

 
 
 
 
 

EMENDAS APRESENTADAS ÀS MEDIDAS PROVISÓRIAS 
   

 
EMENDAS APRESENTADAS ÀS MEDIDAS PROVISÓRIAS 

 
MPV 597/2012 36 

MPV 599/2012 218 

MPV 600/2012 28 

MPV 601/2012 124 

MPV 602/2012 8 

MPV 603/2013 26 

MPV 605/2013 37 

MPV 606/2013 53 

MPV 607/2013 20 

MPV 608/2013 28 

MPV 609/2013 128 

MPV 610/2013 119 

MPV 612/2013 220 

MPV 613/2013 93 

MPV 614/2013 146 
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MPV 615/2013 104 

MPV 617/2013 104 

MPV 618/2013 100 

MPV 619/2013 92 

MPV 620/2013 72 

TOTAL ACUMULADO 1756 
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D – ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO PROCESSO 
LEGISLATIVO  

 
Atendimentos realizados 01 a 30/06/2013 

 
Pedidos de Acesso a Informações (art. 30, III, da Lei 12.527) 

Solicitações Quantidade 

Atendidas 82 

Indeferidas 04 

Total 86 

 
 

Pedidos de Acesso a Informações (por meio de resposta) 
Tipo de Canal Quantidade 

Telefone  56 

E-mail 24 

Presencial 01 

Carta 00 

Aguardando resposta 01 

Total 82 
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Pedidos de Acesso a Informações (por Assunto) 
Atendimentos por Categorias Quantidade 

Informações sobre tramitação de proposições específicas 30 

Solicitações de listagem de proposições 10 

Solicitação de peças legislativas (pareceres, avulsos, atas etc) 14 

Identificação de proposições  11 

Dúvidas gerais de processo legislativo 07 

Dúvidas e reclamações relativas ao uso de ferramentas do sítio do Senado 03 
 
Dúvidas sobre sessões e calendário do Senado 
 

03 

Outras 04 

Total 82 
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Atendimentos realizados 01/01/2013 a 30/06/2013 - Consolidado 
 

Pedidos de Acesso a Informações (art. 30, III, da Lei 12.527) 
Solicitações Quantidade 

Atendidas 452 

Indeferidas 11 

Total 463 

 
 

Pedidos de Acesso a Informações (por meio de resposta) 
Tipo de Canal Quantidade 

Telefone 294 

E-mail 152 

Presencial 3 

Carta 2 

Aguardando resposta 1 

Total 452 
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Pedidos de Acesso a Informações (por Assunto) 
Atendimentos por Categorias Quantidade 

Informações sobre tramitação de proposições específicas 152 

Solicitações de listagem de proposições 32 

Solicitação de peças legislativas (pareceres, avulsos, atas etc) 71 

Identificação de proposições  45 

Dúvidas gerais de processo legislativo 59 

Dúvidas e reclamações relativas ao uso de ferramentas do sítio do Senado 19 
 
Dúvidas sobre sessões e calendário do Senado 
 

27 

Outras 47 

Total 452 
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E – OUVIDORIA DO SENADO FEDERAL 
Atendimentos realizados 

31/5 a 30/6/2013 
 

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR REGIÃO 

SUDESTE  155 

NORDESTE 49 

SUL  38 

CENTRO-OESTE 38 

NORTE 11 

TOTAL 291 

 

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR ESCOLARIDADE 

ENSINO SUPERIOR 120 

ENSINO MÉDIO  93 

PÓS-GRADUAÇÃO 56 

ENSINO FUNDAMENTAL 19 

NÃO ALFABETIZADO 2 

NÃO INFORMADO 1 

TOTAL 291 

 
 

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR GÊNERO 

MASCULINO 192 

FEMININO 99 

TOTAL 291 
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MENSAGENS CLASSIFICADAS POR FAIXA ETÁRIA 

 
TEMA 

 
ATÉ 19 
ANOS 

DE 20 A 
29 ANOS

DE 30 A 
39 ANOS

DE 40 A 
49 ANOS

DE 50 A 
59 ANOS

MAIS DE 
60 ANOS 

NÃO 
INFORMADO TOTAL

ATUAÇÃO 
PARLAMENTAR 4  15  15  18  19  19  2  92 

CULTURA,DESPO
RTO E TURISMO 3  7  1  11  11  6    39 

DIREITO CIVIL E 
PROCESSO CIVIL 1  7  11  9  7  4    39 

DIREITO DO 
CONSUMIDOR   2  3  7  9  3    24 

OUTROS 7  11  21  16  26  16    97 

TOTAL 15  42  51  61  72  48  2  291 
 

 

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR TIPO DE ABORDAGEM 

SOLICITAÇÃO 120 

RECLAMAÇÃO 80 

CRÍTICA 52 

SUGESTÃO 24 

NÃO CLASSIFICADA 9 

ELOGIO  4 

DENÚNCIA 2 

TOTAL 291 
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Atendimentos realizados 
1/1/2013 a 30/6/2013 

 
MENSAGENS CLASSIFICADAS POR REGIÃO 

SUDESTE  756 

NORDESTE 266 

SUL 193 

CENTRO-OESTE 186 

NORTE 47 

TOTAL 1.448 

 

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR ESCOLARIDADE 

ENSINO SUPERIOR 646 

ENSINO MÉDIO 429 

PÓS-GRADUAÇÃO 285 

ENSINO FUNDAMENTAL 76 

NÃO ALFABETIZADO 6 

NÃO INFORMADO 6 

TOTAL 1.448 

 
 

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR GÊNERO 

MASCULINO 980 

FEMENINO 468 

TOTAL 1.448 
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MENSAGENS CLASSIFICADAS POR FAIXA ETÁRIA 

 
TEMA 

 
ATÉ 19 
ANOS 

DE 20 A 
29 ANOS

DE 30 A 
39 ANOS

DE 40 A 
49 ANOS

DE 50 A 
59 ANOS

MAIS DE 
60 ANOS 

NÃO 
INFORMADO TOTAL

ATUAÇÃO 
PARLAMENTAR 12  65  93  105  117  91  3  486 

GESTÃO 
ADMINISTRATIVA 20  65  62  48  40  15    250 

SEGURANÇA 
PÚBLICA 5  19  27  38  25  19  1  134 

OUVIDORIA 2  2  15  12  15  12    58 

PROCESSO 
LEGISLATIVO 6  7  9  7  8  4    41 

OUTROS 4  37  60  71  74  32  1  279 

FORA DA 
COMPETÊNCIA  5  28  34  49  47  35  2  200 

TOTAL 54  223  300  330  326  208  7  1.448 
 

 

 

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR TIPO DE ABORDAGEM 

SOLICITAÇÃO 548 

CRÍTICA 460 

RECLAMAÇÃO 272 

SUGESTÃO 113 

ELOGIO 32 

DENÚNCIA 14 

NÃO IDENTIFICADO  9 

TOTAL 1.448 
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41096 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41097 



41098 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41099 



41100 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41101 



41102 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41103 



41104 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41105 



41106 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41107 



41108 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41109 



41110 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41111 



41112 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41113 



41114 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41115 



41116 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41117 



41118 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41119 



41120 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41121 



41122 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41123 



41124 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41125 



41126 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41127 



41128 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41129 



41130 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41131 



41132 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41133 



41134 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41135 



41136 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41137 



41138 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41139 



41140 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41141 



41142 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41143 



41144 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41145 



41146 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41147 



41148 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41149 



41150 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41151 



41152 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41153 



41154 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41155 



41156 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41157 



41158 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41159 



41160 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41161 



41162 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41163 



41164 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41165 



41166 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41167 



41168 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41169 



41170 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41171 



41172 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41173 



41174 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41175 



41176 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41177 



41178 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41179 



41180 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41181 



41182 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41183 



41184 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41185 



41186 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41187 



41188 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41189 



41190 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41191 



41192 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41193 



41194 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41195 



41196 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41197 



41198 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41199 



41200 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41201 



41202 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41203 



41204 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41205 



41206 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41207 



41208 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41209 



41210 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41211 



41212 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41213 



41214 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41215 



41216 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41217 



41218 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41219 



41220 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013



Junho de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 29 41221 



41222 Sábado 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2013
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	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 66    
	LNormal: 


	P67: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     67
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P68: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 68    
	LNormal: 


	P69: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     69
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P70: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 70    
	LNormal: 


	P71: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     71
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P72: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 72    
	LNormal: 


	P73: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     73
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P74: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 74    
	LNormal: 


	P75: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     75
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P76: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 76    
	LNormal: 


	P77: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     77
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P78: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 78    
	LNormal: 


	P79: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     79
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P80: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 80    
	LNormal: 


	P81: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     81
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P82: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 82    
	LNormal: 


	P83: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     83
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P84: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 84    
	LNormal: 


	P85: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     85
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P86: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 86    
	LNormal: 


	P87: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     87
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P88: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 88    
	LNormal: 


	P89: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     89
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P90: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 90    
	LNormal: 


	P91: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     91
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P92: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 92    
	LNormal: 


	P93: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     93
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P94: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 94    
	LNormal: 


	P95: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     95
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P96: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 96    
	LNormal: 


	P97: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     97
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P98: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 98    
	LNormal: 


	P99: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     99
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P100: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 100    
	LNormal: 


	P101: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     101
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P102: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 102    
	LNormal: 


	P103: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     103
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P104: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P106: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P108: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P110: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P112: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P114: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P116: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P118: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P120: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P122: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P124: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P126: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P128: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P130: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P132: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P134: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P136: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P138: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P140: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P142: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P144: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P146: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P148: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P150: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P152: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P154: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P156: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P158: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P160: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P162: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P164: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P166: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P168: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P170: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P172: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P174: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P176: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P178: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P180: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P182: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P184: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P186: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P188: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P190: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P192: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P194: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P196: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P198: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P200: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P202: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P204: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P206: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P208: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P210: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P212: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P214: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P216: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P218: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P220: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P222: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P224: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P226: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P228: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P230: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P232: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P234: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P236: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P238: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P240: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P242: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P244: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P246: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P248: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P250: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P252: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P254: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P256: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P258: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P260: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P262: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P264: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P266: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P268: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P270: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P272: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P274: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P276: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P278: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P280: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P282: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P284: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P286: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P288: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P290: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P292: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P294: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P296: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P298: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P300: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P302: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P304: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P306: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P308: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P310: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P312: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P314: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P316: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P318: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P320: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P322: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P324: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P326: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P328: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P330: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P332: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P334: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P336: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P338: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P340: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P342: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P344: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P346: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P348: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P350: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P352: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P354: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P356: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P358: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P360: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P362: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P364: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P366: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P368: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P370: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P372: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P374: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P376: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P378: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P380: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P382: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P384: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P386: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P388: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P390: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P392: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P394: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P396: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P398: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P400: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P402: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P404: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P406: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P408: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P410: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P412: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P414: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P416: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P418: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P420: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P422: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P424: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P426: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P428: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P430: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P432: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P434: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P436: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P438: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P440: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P442: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P444: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P446: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P448: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P450: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P452: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P454: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P456: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P458: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P460: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P462: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P464: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P466: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P468: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P470: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P472: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P474: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P476: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P478: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P480: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P482: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P484: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P486: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P488: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P490: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P492: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P494: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P496: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P498: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P500: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P502: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P504: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P506: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P508: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P510: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P512: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P514: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P516: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P518: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P520: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P522: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P524: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P526: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P528: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P530: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P532: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P534: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P536: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P538: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P540: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P542: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P544: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P546: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P548: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P550: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P552: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P554: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P556: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P558: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P560: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P562: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P564: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P566: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P568: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P570: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P572: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P574: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P576: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P578: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P580: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P582: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P584: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P586: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P588: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P590: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P592: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P594: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P596: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P598: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P600: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P602: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P604: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P606: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P608: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P610: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P612: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P614: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P616: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P618: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P620: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P622: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P624: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P626: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P628: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P630: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P632: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P634: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P636: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P638: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P640: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P642: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P644: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P646: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P648: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P650: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P652: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P654: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P656: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P658: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P660: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P662: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P664: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P666: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P668: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P670: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P672: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P674: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P676: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P678: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P680: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P682: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P684: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P686: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P688: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P690: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P692: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P694: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P696: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P698: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P700: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P702: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P704: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P706: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P708: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P710: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P712: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P714: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P716: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P718: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P720: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P722: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P724: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P726: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P728: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P730: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P732: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P734: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P736: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P738: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P740: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P742: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P744: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P746: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P748: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P750: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P752: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P754: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P756: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P758: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P760: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P762: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P764: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P766: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P768: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P770: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P772: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P774: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P776: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P778: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P780: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P782: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P784: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P786: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P788: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P790: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P792: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P794: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P796: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P798: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P800: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P802: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P804: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P806: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P808: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P810: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P812: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P814: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P816: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P818: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P820: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P822: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P824: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P826: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P828: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P830: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P832: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P834: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P836: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P838: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P840: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P842: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P844: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P846: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P848: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P850: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P852: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P854: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P856: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P858: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P860: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P862: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P864: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P866: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P868: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P870: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P872: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P874: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P876: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P878: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P880: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P882: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P884: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P886: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P888: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P890: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P892: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P894: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P896: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P898: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P900: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P902: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P904: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P906: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P908: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P910: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P912: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P914: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P916: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P918: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P920: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P922: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P924: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P926: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P928: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P930: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P932: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P934: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P936: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P938: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P940: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P942: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P944: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P946: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P948: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P950: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P952: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P954: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P956: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P958: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P960: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P962: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P964: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P966: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P968: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P970: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P972: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P974: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P976: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P978: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P980: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P982: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P984: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P986: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P988: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P990: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P992: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P994: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P996: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P998: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1000: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1002: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1004: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1006: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1008: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1010: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1012: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1014: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1016: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1018: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1020: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO 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: JUNHO DE 2013
	LNormal: 


	P1022: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: JUNHO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1022    
	LNormal: 


	Botão2: 


